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 דנַאברַאפ רַאי ןעצ
 עשידיי ןופ
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 וד ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו ןלאירעטאמ
 , ךרוד טלמאזעג ןטפאשלעזעג ענעסָאלשעגנָא .

 שטיווָאכאנאכ .ג ןוא שטיווָארעּפלא .ב

 סלצעג עקלימ ןופ טנכווצעג עליה
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 ןוא רעדנירג יד
 וייופיוה *
 יורפ ןוא שטי וועלעקנא

 קאלשָא

 סענָארב

 שילאק
 ןילבול ןופ רעדניק

 זירַאּפ ןופ טניירפ
 ליוולעב ןופ ףליה-סקלָאפ

 יװַאלוּפ

 ם 7 אי נופ רעיוב

 יוועקרוי
 1- קַאשז ץישפיל רָאטּפלוקס

 יורפ ןוא דַאנָאמיל

 יקסווָאקינָאמ

 א דנַאבראפ ןופ ָאדויב ןופ

 ןאמדירפ

 גרובזניג

 ברַאפדלָאג

 טנַארג

 טכוי יורפ

 ווָאדרַארישז

 רפ
 =וו = יי ןיא ן=

 3 7 וקנַא

 ץעלדעש
 ןַאגראגיירזויל
 קעזנַאװָאּפ

 ןימָאלָאוװ

 ווָאנַאכעשט
 שוקלָא

 שטירזעמ



 -ימכיוו יד ןצַאשוצּפָא דנַאלסיױא ןיא ןזיוו ןיד א ּפֵא ןבענ רימ ןעוו ,טנעמָאמ ןיפ

 ןפלָאהעג ןוא טייקיטעט רעזנוא ןופ טייק רעזנוא ןופ טייקיטעמ רָאי 10 ןופ ןובשחו
 סָאװ ,ןבאנפיוא יד ןופ לייט ַא ןריזילַאער -קנאד טימ רימ ןענַאמרעד ,עיצאזינַאגרַא
 .מוא רַאֿפ םלעטשעג טָאה ןבעל סָאד -אב ןבָאה עכלעוו ,טניירפ עלא טייקרַאב

 :ןסורג עטסקיצרַאה ערעונוא ןקיש רימ

 ןדרַאיסקלָאפ ןלַאנרעטַארּפ ןשידיי םעד 5
 רַאטערקעפ-לַארענעג ןייז ןוא קרָאייוינ ןיא

 ,ןֿאמצלַאז ןבואר

 "וינ ןיא ןדיי רעװעשראו ןופ טָאר םעד 5
 עי עקידנריפ ענייז ןוא קרַאי
 ,שטיװָאנװערד םעפ ,ןַאמדירּפ ןמלק ,להאוו
 .א .א ,שטיװַאקשַאמ ,ןיוו ,קענש

 ןענעז עכלעוו ,ןטּפַאשנַאמדנַאל יד 3

 עיצַאגעלעד .רעזנוא ךרוד ןרָאװעג טכוזַאב

 ןוא קרַאיײוינ ןיא 1947 יַאמ ןוא לירּפַא ןיא

 ןרעקצַאק ,רעקפירב יד :סרעדנוזַאב רָאג

 ,רענישולאק ,רעקּפנָאק ,רעצירג ,רעמַאדאר

 0 טניירפ ,רעשילאק ,רעװַאדרַארישז

 ףעקצעיווָאזַאמ-קטנימ ,העצינלעגאמ ,ענליוו

 .דנַא .א

 טיַארטעד ןיא ןעיורפ ןופ עּפורג רעד 5

 לי יױרפ רעדנוזַאב רָאנ ןוא

 װָאכעלעשז ןופ ּפייוו ָאעל טניירפ םעד 9
 .ָאגאקישט ןיא

 -בול ,רעװָאכָאטסנעשט ,רעװעשרַאװ יד
 -סקלָאפ ןופ ןשטנערב רעשזדָאל ןוא רעניל
 .קרָאי-וינ ןיא ןדרַא

 רעקסנַאק רעד ןופ רעלמיז טניירפ םעד 9
 .קרָאיײװינ ןיא עטע ;ימַאס

 טײלסדנַאל עשיריי ןופ עיצארעדעפ רעד
 .עניטנעגרא ןיא ןעניירַאפ

 "פמעק עטיוו} עיצַאזינַאגרַאךעיױורּפ רעד 9

 .עיליזַארב ןיא "רענ

 ןמפאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאפ

 .ךיירקנַאהפ ןיא



 ןמפאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאפ, ןופ טנעדיזערּפ-ןרע רעטשדע רעד

 ייליבוי ןּקירָאינעצ ןייז וצ דנַאברַאפ םעד טּפירנאב .,"ךיירקנארפ ןיא

 ץישפיל קַאשז רָאטּפלוקס רעטמירַאב רעד :

 .1947 רעבמעװָאנ ןט-6 םעד ,קרַאיײוינ

 ,טניירפ !עביל

 רעזנוא ןעװ ,גָאט םעד טייז ןעגנַאגעגי א ןענעז לי קינײװ טשינ
 .טנעדיזערּפ ןייז וצ ןלייוווצסיוא ךימ ,דובכ םעד טּפַאשרַאפ רימ טָאה דנַאברַאפ |

 ײז טָאה םערוטש רעד .טײצ רענעי ןופ ןט א זיק רעמ טשינ בַאה'כ
 ןיא דימת טכעל ןבײהנָא ערעזנוא ענעי ןופ קנעדנַא רעד רו 0 .ןגָארטעגקעװא
 . .ןצרַאה ןיימ

 טנַאקעג ךיא בָאה 1941 טייז ןרעדנַאװ ןיימ ןופ געװ ןרעווש םעד ףיוא
 .קרעװ רעזנוא ןופ גנוקריוו יד ןוא סיורג עצנַאג יד ןטסעמ

 ףעטרעטַאמרַאפ ןוא רערעגָאמ ַא ,1941 ינוי ןיא ,ןָאבַאסיל ןיא ךיז ןָאמרעד ךיא
 ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ןופ ןריט יד רַאּפ ייר רעד ןיא קידנעיײטש ,יורפ ןיימ טימ ןעמַאזוצ

 רעקיצרַאה ַא ןיא טײצלָאמ ענעדײשַאב א קידנסע ןטרָאד טָא .רערעזנוא וצ ךעלנע
 ךיא בָאה ,שונָאטנַאס יר ףיוא ערעפסַאמטַא יד טנָאמרעד רימ טָאה סָאװ ,הביבס
 ךיא ןוא .טֵרָאװ טסוּפ ןייק טשינ זיא טעטירַאדילָאס עכעלשטנעמ זַא ,טליפרעד

 .טסיירטעג ןוא ךעלקילג טליפעג ךימ בָאה ּׂ
 ןוא ןצעזוצרַאפ ידכ ,טומ ןקיטיױנ םעד ןכעג ךייא ךיוא ליפעג סָאד טָא לָאז

 דנַאברַאפ רעיא סָאװ ,טייקיטעט עקיטרַאנדישרַאפ יד .,גלָאפרעד םוצ ןריפרעד וצ
 .עבאגפיוא ןַא יו טלעטשעג ךיז טָאה
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 יח קַאשז רָאטּפ



 טנייה ןינב רעזנוא

 עננוכיירנרעד ןוא ןעננוננערטשנַא





 ףליה רעקיטייזנגעק ןופ

 טנארג דערפלא

 הוד
 9 םויק ןלַאנָאיצַאנ ןרַאפ ףמַאק - 832

 יק ןלַאנַאיצַאנ ןרַאפ ףמַאק םוצ - ףליה רעקיטייזנגעק

 דנאבראפ, ןופ ראטערקעס-לארענעג
 "ןטפאשלעזעג עשידוו יד  ןופ

= 

 = ןופ ןרָאי-רעדניק יד

 ךיז ןדנירג ףקיה רעקיטייזנגעק ןופ ןטפַאשלעזעג עשידיי
 .טרשקניהרָאי ןקירָאפ ןופ ץ'רָאז הע-פ0 - יד םורַא ךיידקנַאהפ ןיא

 ןטנארגימע עשימַאנָאקע ןוא עשיטילאּפ יד םוזַא ןעמענ ייז

 רעד .ךיידקנַארפ ןױא .טצעזַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,דונַאלס'ר ןּוּפ

 יד ןהָאוװעג ןבעגעג זיא ףליה רעקיטייזנגעק ןוַּכ רעטקַארַאּכ

 -וצ ךייוא רָאנ ,טייקידנעווטיונ בילוצ 'רָאנ טשינ ןטּפַאשלעזעג

 .םייכעטגנזריזילַאגעֿפ ביק

 עשיזיוצנַארפ יד ךיוא זַא ,ןענַאמדעד וצ יאדכ זיא סע

 גנובעלפיוארעדיוו דיא ןביזהעגנָא טָאה גנוגעווַאב עלַאקידניּס

 -נגעק ןופ תודוסי יד ףיוא ,עט?כוָאק רעד ןופ הטיחש רעהו ךָאג

 ןייז טגיײלעגפורַא טָאה ךירטש רעקיזָאד דעד .ףליה דעקיטייוז

 -ניס יד ןופ גנקקיװטנַא רעקידהעטייוו רעד ףיוא לּפפשטש

 ןטַאקיד
 א ןטסיכרַאנַא עשידיי יד האפ

 א יוו טנידעג סעטעיסָאפ הָת
 0 סט"

 ש 1 1 = 6 2 ר1 =+) 24 ןמ =! 1

 ןַא רַאפ ,טעפיוויטקא דעש
 .ןעמעלבָאדּפ ענעהישרַאפ !טעוװװ סעיסוקסייזו !עקימַאלּפ ןוּב

 שיטקַאפ ןעװעג סעטעיסָאפ יד ןענעז ןטרָאד ןוא ָאד
 -שו?עּפַאּק יד ייכ יו ;ְךַאַּפ ןבלעז !ופ דעמעברַא ןופ ןטַאקידנוס
 ךָאנ טהויה "רעדיינשי ענרעטאמ ,) רעדוינש .וד ייַּב ,העכַאמ

 -עּפַאט יד ייב ,רעטעברַאדץלָאה יד ייב ,(עטעיסַאס א טנייה

 -וװ .ַא .א רעריצ
 יד זיא ןטנַארגימע ןופ סעירָאגעטַאק 2 עקיזָאד ידו רַאַפ

 ןבעל'עטעיסָאס

 ןענַאטשַאּב

 /זַאב יד .עיגָאלָאעדיא רעד ןופ

 ןיא ןרָאװעג רע טשהע .זיא .טּפַאשנַאמסדנַאל דועד ןופ

 ןשיווצ ךעלכעזטּפיוה ,טרעזטוהראי ןקיטציא ןופ בייהנָא

 .ןקיוּפ ןופ ןטנַארגימיא יד

 -גימעי רעשיטילָאּפ עא רעשימאנָאקע רעגנוי רעד עוו

 וו ,לַאזקַאוװ רעד) ,"רָאנ יה רַאנ, ופ ּפָארַא זיא טנַאר

 -לצראוועגכיוא ןַא ,(ןלוּפ ןופ ןנוצ יד ןעכוקנָא ןגעלפ'ק

 וו ,טרא םעניא ןעגנויצַאב ןָא ,םייה ּרעטְלַא רעד ןופ דעט

 ןיא רע ןיא ,םייה עיינ א ןעיוב וצ העדב =ַאהעג טָאה רע

 רע טָאה אד .ןַאמסדנַאל ַא וצ ןרָאפרַאפ ייר רעטשרע רעד

 רע טָאה ָאד ,ךַארּפש עדמעהפ יד ןענעק טכוהַאדעג טשינ

 ּע ַאד .ןָארטַאּפ א ןופ ,לעטָאה ַא ןוכ סערדַא ןַא ןעמוקַאב
 -טה ואת = - ה
 / רעד ךָאנ הביבס עשימיוה א ןענופעט ךיוא רע טאה

 -גיימעג רעד וי

-= 2 = 

 חיוידרז יד .רייי-תסטיתווא - 6 ראה א ירד 4466 -טה
 תונורכז יד טשירפעגפיוא דע טָאה א .פעבדַא רָאװ {

 - ד 6 4 ראה +
 .םייֵה רעטלַא רעק |

5 : 
 -רילָאזיא ןא .ןעוועג זיא עיצארנימיא יד יװ .,גנַאל -ױזַא

 .גנוזייפ עשידארָאּפס ַא ןעמוקאב ןגארפ .:עלַא-יד ןבָאה ,עט

 -יא יד ןעוו יי =שרע ןרָאוװשג סע זיא םעקבָאיּפ ַא
 , : .גנוניישרע-הןסאמ : 8- ןרָאוװעג יא ץיצַאדגימ

 טיול ןטפצשנַאמּפדטַאל ןהניִרג .ןעטוטעג ךיז ןבאה: יוזַא
 טוט סט םרוא יי טל ש
 ּדֶא ,טעטש

 ןיא ןריטסיוקע .םעטעיפַאס ןופ ןעמרָאפ יײדה יד טָא
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 ןקיטנייה ןויב ךיידקנַארּפ
 ייוור ז*יייא
 82 =שמנַא

 רעה ייב דלַאב

 : ךירטש-רעטקַאדַאכ

 ןבָאה ייז

 ןעמַאזניימעג ַא ןעמוקַאב

 .לאדשי-רבק ַא רַאפ גרָאז יד ןוא ףליה עקיטייזנגעק יד

 ױװ רעמ טשינ ןטרָאד ןוא ָאד זיא טקנוּפ רעטשרע רעד

 -סיוא ןַא טָאה רע ווו ,טרָאד וליפא רעבָא .רעשילָאבמיס א

 טשינ סע

 .ףליה ;

 זײא ,טדעוו ןסיוועג ַא ןופ גנוקריוו
 עמ רָאנ ,עגַארפ עשיּפָארטנַאליּפ א העמ

 עסָאלששטּפָא ןַא טרעוװ סַאק ענ

 ןייק

 יד

 עלַאיצַאס

 עטעיסָאס

 א טנרָאז ןוא טכַארט סָאװ ,עטס
 -עסיוא יד .רעדילגטימ שנעגייא יד רַאפ ךעקסילשסיוא
 טשינ .קיניױועניא ןיירַא =ינ לָאמנייק טגנירה !טקעוו עכעק = י " : יו == יזז-יי'ר
 .ןשינעפרעהַאב עויא טימ טשינ ,ןעמעלבָארּפ עהיא טימ

 ַא יו ןבירשרַאפ זיא סאו ,ףליה עקיטייזנגעק יד

 -רעהַאב יד ןוא ץַאלּפ ןסיוועג
 לַאפ ןיא לעיצעּפס ,רעהילגטימו עקידנטמעברַא ידו |

 טַּכֶא רעייז רעבָא רעדָא :טייקנַאהק ןופ

 טשינ ןטוטַאטס יד ןופ ?קיטרַא רעט-/7 רעקיזָאד רעד טרעוו

 ןופ -ָאירעּפ םענע" ןופ קינָארכ יד זיא דעדייפ .טריטקעּפפער

 ת ןשינעפ 'ת= ןשווטפ

 .טיײקיזָאלסטעברַא

 ןופ ן?יּפשיב טימ טליפעגסיוא סעטעיסָאפ יד ןּוּפ ןבעל
 .רעריפ-עמשיסָאפ עפיוועג ןופ גנוטלַאה רעכעלריקליוו

 ןירוט השמ דילגטימ א טָאה .ב .צ יוזַא
 םיא טָאה 1 לקיטרא טיול .םישדח בלאה ַא ןוא 2 רַאּפ עציטש
 -טיירב, םיא טָאה עטעיסָאס יד .גָאט א קנארפ 1 וצ טמוקעג
 .טיצ רעצנַאג רעד רַאפ קנארפ 80 ןגָאלשעגרָאפ "קיצראה

 -ןקנארק טרעדָאפעג

 ךייקנַארפ ןיא זצ ,ןעקנעדעג וצ קייונ זיא ועד ייברעד

 גנורעכיזרַאפ עלַאיצַאס עניימעגלא יד טריפעגנייא ןעמ

 רעטשכרַא ןַא טָאה טלָאמעד ןיב ..1990 רָאי ןיא םשירע

 -טימ ידו ןוא .טייקנַארק ַא תעב ןבַאגפיױא עלַא ןקעד טזומעג

 רעטעברַא ןעוועג סנטסיימ ןענעז סעטעיסָאס יד ןופ רעדילג

 רַאפ טעווערדַאהעג ןבָאה עכלעוו ,עקידנטעברַא רעדאו
 .הנויח רעייז

 טָאה

 רעװוש

 סָאלשעגסיוא טָאה'מ ןעוו ,ןל

 -טיב טלָאצעג טשינ ןבָאה ייז לייוו

 -ילגטימ | אפ ןעוועג ןענעז סע

 ,סעטעיסָאס יד ןופ רעד
 .טיײקיזָאלסטעברַא בילוצ לָאצּפָא-דילג

 :ןלַאפ ערעגרע רָאנ ןעוועג ןענעזס
 -ָאס יד ןוא שעג זיא םיובנענעט .ב רעטעברא רעגנוי א

 רעה בילוצ . רעד ראפ קנארפ 1800 טרעדָאפעג טָאה עטעיס

 טגָאמראפ ט םעד ןופ רעטָאּפ רעד טָאה טייקיזָאלסטעברא

 ןָא געט 4 םעד טזָאלעג טָאה עטעיסָאס יד ןוא ,עמוס יד
 .הרובק

 : לַאפ רעדנַא ןַא

 עטעיסָאס-ןעיורפ רעד וצ ןדנָאװע ה םיובלטייט יורפ ןעוו
 טָאה ,דניק ריא ראפ עציטש ךָאנ (ץראה עטוג סָאד) "רעק ןָאב,
 א ןבעגרעביא סע ןוא דניק סָאד ןעמענוצוצ ןגָאלשעגרָאפ ריא ןעמ
 .םאדאמ רעכייר

 וועג ךיז טָאה

 לַאקימַא , עטעיסָאס יד סָאו ,טנווָא-עיסוקסיד ַא ףיוא

 ןופ ןפוא םעה ןנעוװ 1956 ןיא יי טָאה "טיקעַאדזיא

 -נָא ָאלריוװָאּפ טנעדיזעהּפ רעד טָאה ,ףליה עקיטייזנגעק ןליימ
 70,000 ךרע ןַא ךעלרעוי ןלייטרַאפ סע א 100 זַא ,ןזיוועג

 עשידיי

 רעבָא .(ןטייצ ענעי ןיא עמוס עלַאסָאלָאק ַא) עציטש קנַארּפ

 בילוזער ייד .ןעז וצ טשינ ןענעז ןטַא

 נא ןוכ םעטסיס רעד

 דד עכלעוו ,םידיוט

 רַאפ ןזױװעגסױהַא ךיז טָאה ,ןטעקיֿפ
 ןפָא ןזָאלעג

 םער ןופ
 שא טשינ
- = 

 -קָאר עכעֿלמע רעדָא םענייא ןדישזַאגנ

 טיי ןריטיזיוו טנַאקעג ןבָאה דשהילגטימ  י

 טָאה ןוא םַאזקריוומ א

 .םידשח ענעדישרַאפ רַאפ ןריט יד

 טָאה ףליה זַא ,סײױהַא טשינ טגנירד

 .ןבידמעגדשביא ןעוועג טלָאװ סָאה .טהז

 -עיסָאּפ עסיוועג .םעסַאקיייל יד ןעוועג זיא ךעלנע

 טהעקמיה עכעלמע ו -עייז ןג-ָאבסיוא ןגעלפו םעט

 עכעטריסליוו ןעוועג ןענעז אה ךיוא ןא ךטַארפ

 = אס ןייא ןיא זַא ,טלייצרעו קינָארכ יד .;עגנולדנַאה

 0 'דילגטימ ַא ןגרָאב טלאװעג טשיינ טנעדיזעהּפ רעד טָאה

 -ַאק ןיפ גנומיטשוצ רעדו טייכו טָאה ןיילַא דע רעבָא ,קנַארפ

 ןופ עמוס ַא עסַאק-עטעיסָאס רעד ןופ טגרָאבעגסױרַא רעריס

 .טכעשעג םענעגייא ןייז ראפ קנַאדפ 0

 ךיז טנעהיזעדּפ -עד טגעקּפ עטעיסָאס רעדעדנַא ןַא ןיא

 רַאפ לָאמַא ,ךיז רַאפ לָאמַא ,תונתמ !פיוק ר"סכ ןסייה

 .וו .ַא .א ןיז ןרַאפ לָאמַא ,יורפ

 טבַאזבעג סעסַאק-ייל יד ןבָאה טראפ .דעבָא

 .ףליה עמַאזקריוו רעייז ןלַאפ

 טיירדעג ןבעל-עטעיסַאס סָאד ךיז טָאה ךעלנע ןוא ױזַא

 ,טייקנַאהק) ןעמעלבָארּפ-סנבעק םױַא ןראי ןופ ףיוק ןיא

 -ןַאפ ןענעז סָאװ ,(הסנתּפ ןיא לטנַאמ .;טײקיזָאלסמעברַא

 רַאפ ףמַאק ַא ןיא לָאמא ,עיּפָארטנַאליפ ןיא ןרָאװעג טלדנַאװ

 .דובכ

 ,עקינעי יד ןיא ?עיצעּפפ ,סעטעיסאס ענלצנייא ןיא רָאנ

 עשיטילַאּפ עשיסוד ךרזד ןרָאװעג טעהנירגעג ןענעז לע

 -עג א טריפעג ךיז טָאה,(סעקעהסע ,ןטסיכרַאנַא) ןטנַאדג

 ןוד
 ױ

 ;לריזנ
 ן2ש= 6

 טימ
 צ רעדילנטימ

 .רעטנעמאהפ

 ךס א ןיא

 גימויא

 .ןטַארעּפער ךורוחו ךעלכעזטּפיױה ,טעבדַא-רוטלוק עסיוו

 -יא העפנזיוט יד ןירַאּפ יא ןפָארטעג ןבָאה עגַאל ַאזַא

 ןוא הנַאלשטייד ןופ ןעמוקעטנָא ןענעז סָאװ ,ןטטנַארגימ

 ןבָאה ייז ןשיווצ .גירק-טלעוו ןטשרע

 -עגכרודַא ןבָאה סָאװ עי עגנוי

 סעיצולאװעדו יד יי ,גירק ןופ ֶו

 .רעבָאטקָא ןופ הא ןוקדַאלעב ןופ .,"סוקַאטרַאּפס , ןופ

 ןפנעאנ ןות סעיצידַארט יד ייז ןיא טבעלעג ןבָאה סע

 ןיא טייהיירפ רַאפ ןפכַאק עטנַאל"ןרָאי יד ןו ןוא רבעו

 ,ןלױּפ ןופ סעיצידַארט-רוטלוק יד .רעדנעל-םייה עהעייז

 -ּפָא םיצ ץאזנטעק ןיא ןענַאטשעג ןענעז עטיל ןיא דנַאלסור

 -יּפסַא וק יד .סעטעיפָאס יד ןיא ןבעל .םענענ:טשעג

 עגנע יד יא ןריזילַאעה טנַאקעג טשינ ךיז ;בָאה סעיצַאר

 -?וק יד ןעװ וקיפַא .עײסַאקדטּפַאשנַאפסדנַאל ןעמַאר

 -קַא רעה ןופ קייט א טשטקיבעג ןבָאה לאז ןעט-רומ

 טפַאשלעזעג רעטעי רעדָא רעד

 ןעוועג זיא אה ַא ןעמוקַאב לָאז ןעגנובעהטש

 -ַארטנעצ ןלָאז ןטעטיווטקַא-המסוק עֶלַא זַא ,קיד

 םגה ,סעטעיסָאס יר ןוּכ ןעמַאר יד ישקיוא .ןרעוו

 ןופ ףופ ןכָאנ ןליוּפ
 ךס ַא

 רוי

 ןופ

 טייקימ

 ןופ טעטיוויט



 ר; םוצ -- ףליה רעקיטייזנגעק ןוֿפ

 -נירג רעד ייב ךיז ןעניפענ ײזַא .ייז וצ ץַאזנגעק ןיא טשינ

 יד רעסיוא (1922) עגילירוטלוק רשזידַאּפ רעה ןופ גנוה

 ןיוש ןבָאה עכלעוו ,ןטנַארנימיא "עטלַא , ךיוא "עגנוי,

 ןוא סעטעיסָאס ענעדישרַאפ יד יא ץַאלּפ רעייז טַאהעג

 .ןטפַאשנַאמס זטַאל

 יד ןופ סולפנייא ןרעטנוא זַא ,ךעלדנעטשרַאב ןיא סע

 עלעהונקוק ,עכעקטפַאשלעזעג יד ןבָאה ןעייוװּכָאנהמח;מ

 ץַאלּפ ןרעסעהג ליפ ַא ןעמינרַאפ ןעמשלבָארּפ עשיטילָאּפ ןוא

 יד וו ,טנגוי דעוװיסעהגָאדּפ רעד ןופ טייקיטעט רעד ןיא

 ,שװעגסיוא ריא טָאה סָאוװ ,ףליה רעקיטייזננעק רַאפ גראז

 .ךאז-ןּבענ א יװ

 ןריובעג טרעוו עיצַאזיל; ארטנעצ ןופ עיידיא יד

 -עג ןענעז סעטעיסָאס ןופ עיצַארעדעפ ַא ןּכַאש וצו ןווודּפ

 ןיא 1918 ןױא .גידק-טסעוו ןטשרע ןרַאפ ךָאנ ןרָאוװעג טכַאמ

 ןיא .סעטעיסָאס יד ןפורוצפיונוצ וווהּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג

 וצ עיצַארעדעּפ ַא זיהרַאּפ ןיא ןיוש טדריטסיזקע 1914 ץרעמו

 ."קזעוו עלעוטומ ןוא עלַאיצָאס עשידיי סָאד ןעלקיווטנא,

 .גירק ןופ ןעמוקנָא ןט'מ ךיז טלַאפעצ שיצַארעדעפ יד רעבָא

 -עהעפ ,, יד זיא ,ווורּפ רעיינ וַא טכַאמעג טחשוו 1916 ןיא םגה

 רעקיטייזנגעק ןוב סעטעוסָאס עשידיי יד !ופ עױצאה

 ן טלייצ 1928 םורַא .1922 ןיא טשרע ןרָאוװעג טעדנרגעג

 .ןטפַאשלעזעג ענעסָאקשעגנָא 80 ךרע ןַא

 ןריטנעזערּפער וצ ליצ ַא רַאּפ ךיז טלעטש עיצַארע-עּפ יד

 -ווא רעד רַאפ ןטפַאשלעזעג עט רעסיטע ערעדטוזַאב יד

 יה רַאפ ;טלַאטשנַאזספליה עלַאדטנעצ ןעיוב ,טקעוו רעכעלדעפ

 6 יוװ ,סעיצַאזינַאנהֶא 6 יד ןופ ןשינעכהעדַאב

 .סעיצוטייטסניא-רוטלוק עניימעגלַא ןדנירג

 -עפ רעד ןופ גנורימרָאפ יד זַא ,ןרעוו טגָאזעג ָאד ףרַאד סע

 -רעסנָאק עסיוועג ןופ רעפטנע ןַא ןייז טלָאזעג טָאה עיצארעד

 טשינ ךיז ןבָאה עכלעוװ ,ןבעל ןשיהויי ןיא ןטנעמשלע עוװיטאװ

 טלָאמעװ רעד ןיפ טסייג ןיא ןסַאּפניײא טנַאקעג

 ערענָאיצולָאװער עגנוי יד ױװ ,עגיל-רוטלוק רעקידנדיטסיזקע

 0 יפ ר ןבָאה ןקיוּפ ןוּכ תוחוכ

 זיא סעטעסָאכ ערעדוװזַאב יד ןריפהג ֹוצ קנַאדעג רעה

 .רנטנביישעגסיוא ןַא םַארגָאהּפ רעד .רעקיטכיר א !עוועג

 ךרוד ןראוועג ט?ּפירקרַאּפ עיידיא יח זיא שי רָאג רָאנ

 יד דצמ רעו:זשטעיסָאס יד וצ יוהטוצ ןופ לגנַאמ םעה

 .עיצארעדעפ רעד ןופ 0 ּוק עקידנריפנָא

 ײנַאגרא ןהעוו ןוײטַאיציניא עקיטכיר ןוא שקיטכיוו יד

 ןטפַאשלעזעג עטעסָאלשעגנָא יד ןיפ לָארטנָאק ןדעסיוא טהיז

 .טעברַאטימ רעייז ןָא ןוא

 רַאֿפ גנלמַאז .ַאו טדזינַאגרָא עיצַארעדעּפ יד טָאה ױזַא

 -עג לענש ךיז טָאה עיצקַא יד רעבָא .עידָאטַאנַאס ַא ןעיוב

 שינ זיא לאמנייק ןיא לַאדנַאקס ןבעלטנפע ןַא טי טקיהנע

 11 םויק ןלַאנָאיצַאנ ןרַאפ ףמאק

 .רעטלעג וטקמַאזעג יד ןופ ןיבשחו ןיד ןייק ןרָאװעג ןבעגענּפָא

 ,עזָאלסטעבדַא רַאפ שיצקַא ןַא טנַאקַאב ךיוא זיא סע

 רָאפ ןובשח ריא טיפ ןעניישרעה טנאקעג טינ ךיוא טָאה עכ

 .טייקכעלטנפע דעד

 -ַאיצַאק יד ןּוכ גנוריזילַארטנעצ יד ווװ ,סעטעיסָאס יד ןיא

 ,גנַאלקּפָא ןשטַאּפמיס .ַא ןענופעג טָאה ןטעטױװיטקַא עק
 -בָארּפ יד ןגייל ןגעוו קנַאדעג רעה סיודא ךיז טריזילאבסירק

 .ןפוא םענעגייא ןַא ףיוא ןעמעל

 -רעדַאב יד ,ערעכע-ג לָאטַא סָאװ ןענעז ןטייק רעווש יד

 ךיז קיש ער ש י- ,עזָאלכטעברַא יד ,ןסקַאװ ןשינעפ

 הוכב טט ןענעז סעטעוטָאפ יד !ופ סטסַאק יה רעבוצ ,ףליה ןיא

 עבעפרעקיוא יד ןופ עא טינ ,ןעגנורעדָאפ עלַא ןעמוקוצכאנ

 ,דערולגטימ ענעגו-א וה ןופ וליפא רָאנ ,עקיטפעהַאב-םטיונ

 ַא ןיא גנוזייל ַא ןכוז יוװ ,געווסיוא רעדנַא ןייק ןַארַאפ טינ

 -העד עטהישנעטַאּפ יד רעבָא .תוחוכ יד ןופ גנוקיניירַאפ

 ןופ רעדילגטימ עקידנטעברַא יד זַא ,טינ ןעייטשרַאפ רעגָאז

 םעד ןפרַאוװנא ייז לָאז'מ ןרירעלָאט טינ ןענָאק סעטעיסאס יד

 .גנוריּפנא רעד וצ ייז ןזָאלוצ טשינ ןוא ןא-ןביוא ןופ ןליוו

 -מיטסקלָאפ רַאפ ףמאק ןופ ןדָאב ןפיוא ,ןדָאב םעד ףיוא

 ךיז טליּפש ,טייקינייא רַאפ ןוא עיטַארקָאמעד רַאפ ,טייקכעל

 -דנַאל ןוא סעטעיסָאס ענעדישרַאפ ןיא ףמַאק רעד ּפֶא

 .טייקיטעט-ףליה יד ןריזילַאהכנעצ רַאפ ןטפַאשנַאט

 -טנעצ יד זייווכעלסיב ןזאלרַאפ ;סעטש סָאכ ענעדישחַאּפ

 'ד עטצענערגַאב ערעייז ןיא קירוצ ךיז ןכַאמהַאפ ןוא שקואר

 םעה טבכצמעג טַאהעג ןיוש ןבָאה ייז יװ םעהכָאנ ,תומא

 .גנוקיניירַאפ ןופ טידש ןסיורג

 םכסה ןיא טינ רעבָא זיא עיצַארעחעפ יד ןזָאלרַאפ סָאד

 -עג רעד .טייקיטעט רעכעלטייהניױא וצ ןעגנובעהטש! יד טַײמ

 -רַא-ספליה 'דעלַאיצַאס רעטיירב ַא וצ ןייגרעביא ןופ קנַאװ

 טינ טזָאלדַאפ ,טעכירַאדילַאס ןופ ?ּפַאמש ןרעכעה  ַא יצ ,טעב

 .סעטעיסָאס יד ןופ רעיט עשיטַארקָאמעד יד

 -ישרַאפ טשרעהַאב קנַאדעג רעקיזָאד רעד טָאה גנַאל ןרָאי

 -ַארקָאמעד יד ןופ תוחװכ יד טרעבקעעג ,סעטעיסָאס ענעד

 -יטעוקנָאק וצ ךיז טייהנגעפעג יד טכוזעג ןױא רעוט ששיט

 קז

 ןשטנעמ;סקלָאפ ענעבעגעגרעביא ןוא עוװיטקַא עקיזָאד יד

 סע ראק יסא ןערעיייז ןופ ןייז שאיבו םנאקעג טינ ךיז ןבָאה

 דו רַאפ געווסיוא ןַא ןעניפעג ;וצי :ליוו ןוויטקניטסניא םעד ןופ

 עקיטכירפיוא טכוזעג ןבָאה ייז .ןטייקירעוװש שקידנסקַאװ

 .עטעדניברַאפ

 ןויטקעּפסערעּפ עיינ ,תוהוכ עיינ

 םער טכַאפעגכדוה טָאה "ענילירוטלוס יד יוװ םעדכָאנ

 -יטעט ריא יװ םעיזכָאנ ,עיצַא אזוליבאטכ ןופ דָאורעּפ ןטשרש

 -סעפ ,עטימ טשַאב ןשומוקוַאב טאה טיבעג"רוטלוק ןפיוא טייק

 -רעד {בָאה רעוט-רעטעברא עגנוי יד יוװ םעדכָאנ ,ןעמרָאפ עט



 ןופ דנַאברַאֿפ רָאי ןעצ 12

 ןופ לרוג = תוירחא רעייז ן'פ !ןיײזטסוװַאב םעה טכייהג

 -יירבסיוא ןעמונעג יז טָאה ,בושי ןשידיַי 4
 גנולײטּפָא ןַא טעדנירגעג וטחשוו סע .טעטיוויטקַא יא ןבעט

 : .דניק-רעטעברַא ןרַאפ גרָאז ןופ

 בירקמ ןבָאה עכלעוו ,רעוט-רעטעב-דא) עטנעווקעסנַאק וד
 גנולקיװטנא רעק רַאפ ןסערעטניא עכעקנעזקעּפ שהעוייז ןעוועט

 זייווכעקסיב .שנעז ,סעיצַאזינַאגרַא עוויסערטָארּפ יד ןו

 יא ןבעל ןשידיי ןופ העלעפיירש עלַא יא ןעטגנורהשגטיירוא

 .דנַאק

 ןעמונעגנָא ךיז 8 ףיוא טרעפשנעעג ןבָאה ייז

 ,ךעלהיטואנ ,ךיז ןפערט ןוא עקידנחיייל עלַא ןופ עדווװירּק יד

 רגָאט ןיא ףליה רעקיטייזננעק ןופ טייקיטכיוו רעה ףיוא ןָא

 .סעיצַאזינַאגרָא עיינ ןהנירג ייז .ןבעק ןכעקגעט

 דעביא ןטַאנָארמַאּפ יד ?כ םדוק ךיז ןריטהָאכ 9 030 טייז

 ןגעוו גנולדנַאהּפֶא עהעדנוזַאב 0 עטדיטסערַא עשיטילָאּפ

 .(עבַאגסיוא רעקיזָאד רעה ןיא ןַארַאפ ויא םעד

 -ינַאגרָא-ספליה יד ךיז טעדנירג 1952 ןיא

 .(גנולהנַאהּפָא עוועהנוזַאב עז) ןדרָא-רעטעברַא דעד ,עיצַאז

 סעיצַאזינַאגדָא עגנוי .יח ןופ !עקנעד זופ ןפוא רעיינ רעד

 ,עיּפָאהטנַאליפ ווצ גנויצוַאב עוויטַאגענ דשַייז ?לעיצעּפכ ןוא

 יד ןופ ןלייט עסיורג ןופ ןשגנוניימ יד טקירדענס וא טָצה

 עקיזָאד יד .םעטשיסָאכ עטסנדישרַאפ יד ףופ -עדילגטימ

 -גנעכ2 יד ןעמוקַאב טָאה ;ןעיידיהא יד ןיא טייקכעלטייהנייא

 טַאט ןוּפ טייקינייא ןַא ןיא  ןעקדנַאװרַאּפ זצ- ךיז טייקכעל
 ןופ םישילּפ עטשרע יד תבוכק עינאפמאק רעװ תעב

 יר טַאהעג אר ןבָאה סַאג רעשזדיי דעד ףיוא תוחוכ עקַא

 ,טילּב ןהָאפ גרָאז עכעלרע רעייז ןזייוו:צקיױרַא טייהננע

 -סירעלטיה עטשרע יח ןעוװעטַאר וצ ןעגנוגנעהטשנָא עדשייז

  .תונברק עשיט

 ו טלייצרעד קינָארכ יד סָאוו, ןָאט קוק א דעדיוו רימָאל

 ּפ ע ש'ט יי ד טסייה סָאוװ , לטיּפַאק ןקירעיורטו םעד

 .ךיירקנאהפ ןיא ם יט

 2 ױ ;וורַאפ ַא ,טעליו ַאל עד טרָאּפ ייב עמרַאזַאק ַא ןיא

 -טנַא רעטרעהנזה טקַאּפעגנָא ןענו טָאה ,גנַאל טייז עטזָאל

 טָאה טעטזימָאק-ספליה רעה ..הנַאלשטייד ןופי ןדיי ענעפָאל

 4 ןריטסעדַא וצו ןוא יײצילָאּפ ןפור וצ :טביולרעד ךיז וליפא
 רעטכעלש רעד ןגעק טדיטפעטָארּפ ןבָאה ייז לייוו ,םיי =

 ןרעטש עטלַאװרַאּפ רעד טָאה רָאמדןעפ עמרַאזַאק

 .ץלָאה קיטש ַא טימ סעהנצס טילּפו ַא ןופ פאק םעד טעקּפעג

 ךאנ ןהעדָא יד חעביא ךיז טהיינש ףרָאהקעסיד ןופ טילּפ ַא
 סנַאריד אלי עה "ר ףיוא טעטימאק-ספליה רעד יו ,םעד
 .סױרַא םיא טפרַאװ

 םיטילּפ יד זַא ,רָאפ טנָאלש "טנייה רעזירַאּפ , גנוטייצ יד

 הָאּפ הֹעדֶא .,ןָאינעק-ןחמערפ יא ןהישזַאגנַא ךיז ןלָאז
 .וו א .א אלָאגנַא ,עיליזַארב .,עיניטנעגרוא ,עקיסדוצק- ןייק

 וצ ,ענעטילענ וצ גנויצַאכ עבעלדנעטשרַאּפמוא עקיזָאד יד

 ןטּפַאשלעזעג עשידיי

 עקיזָאד יד ,דנַאל דמערפ ַא ןיא עצזָאלרָאװרַאפ ןוא עזָאלמייה
 טרעדוה ,םזישַאפ ןופ עטנלָאפחַאפ ,ןשטנעט ןופ .עידעגַארט
 .ןסיוועג עכעלטפַאשלעזעג סָאד ףיוא

 עשייּפָארטנַאליפ דעד ּסָאװ רָאנ טינ זַא ,ריווועג  טרעוו ןעמ
 ףיוא םונולפ יד ןענעדרָאנײא טינ טפלעה עט

 עכלעוו ,ןענױשרַאּפ ךיז ןעניפעג סע זַא רָאנ ,סעזַאב עטנו
 יד רַאפ וו ,םענעשעק ענעגייא ערעזיז רַאפ רעירפ ר
 -סנקיה ַא סעּפע ןופ .ש 'ה ןטימ ןעשעג זיא סָאד יו ,םימילּפ
 .טעטיטאק

 -יש עװיטַארטכינימהַא יד זַא ;סױרַא ךיוא ךיז טזייוו םע'
 רַאכ רַאפעג עטנעטצמדעּפ ַא ןענעז ייֵצילְאּפ רעד ןופ סעטַאק
 עייצאוטיס שלַאגעל רעייז זַא ןוא םיטילּפ יד ןופ טפנוקוצ רעד

 -?עזשנ יה ןיא גנונערפיוא יד .טח/טנַארַאג טינ ללכב זיא
 ענעחירפוצמוא יד זַא ,ריווועג !=העוו'ו ןעוו ,טגייטש ןטפַאש

 רַאב יייז לָאזומ זַא ,ריז ןדנעוו וצ ןעטשוו וצ טינ ןליּפַא ןבָאה

 ,1954 ילוי ןיא גנַאלק ַא טייהּפשהַאפ ךיז סא .ב .צ. יװזַא

 יד טאר םפע ,ךיז טהידיווקיפ טעטימאק-ספליה דעד זַא

 -רַאּפ ןופ םגה ,עציטש ןָא קיד:עטשלופ י+ וצ .םיממילפ
 .ןדנַאּפ ןהו:סיזקע סע זַא ,טנַאקַאב ר זיא ןטייז ענעדיש

 -עקעה ַַא טקיש ןוא ךיז

 -עהמהַאפ-?טניַאשזח , םוצ 2 יי ןָארַאב םוצ עיצַאג

 גנוטלַאװרַאּפ י"ד ןבעגרעב
 .טייקיטעט-ספליה יד ןצעזרָאפ ןוא ןדנָאפ יד ןופ

 .רעשירָאגעטַאק ַא זיא גָאזּפֶא דעה
 -ַאק עטדעטילּפשעצ יד טקיקעגוצ ךיז ןבָאה ןפלָאהַאבמוא

 -סירעלטיה עוטשרע יד ןופ בציפ קעמ םעד וצ
 ,עגַאק רעייז ןעזעגסיוא טלָאװ שרעקנַא יו  .תונבהק .ששיט
 -ונרַאפ יז טימ ךיז טלָאװ סעיצַאזינַאגראהקלָאפ יד ןעוו
 םזַאיזוטנע-פקלָאפ ;טימ ,טייקנבענעגרעביא רעייז טימ !  ןעמ

 -לבןַאזעטנָא יד ןטָאוטְרַאפ יז וע טייקטיירג-תונברק ןוא
 עשיטַארקַארװב ןיא ןענופעג ךיז בָאה ּסָאװ ,ןדנָאפ עט
 ! לָארטנָאק ןכעל ?טפַאשלעזעג ןָא ,טנעוה

 -ענהעטנוא .דױא וצ ,וייטַאיאינ-א-סקלָאפ רעד וצ רעב

 ןיפ גנוריבטָא יד .ןדנאוװעג טינ ךיז ןעטו טָאה טסייג-גנו

 -סקלָאפ יוד הַאפ ןסָאלשרַאפ ןבילבעג זיא טעטימָאק-כפליה

 -נייא ןייק ןעוועג טינ ויא טעטימָאק-ספליה רעד .רעייטשרָאּפ

 ,ןדיי עשיזיוצנַארט ןופ . = ןעוועג זײא רע ,דעכעלטייה

 -עגנייא יה טי גנורעטמנענרעד ןופ עיידיא יד ןעמעוו ייב

 .רעלוּפָאּפ ןעוועג טינ זיא עטהעדנַאוװ

 עטשרע יד ןונ ןכעל ץא טנעמָאמ .רעווש םענעי ןיא

 רעה ןיא גנולמַאזרַאּפ יַא ףיוא דלישטָאר  ןָאדַאב טָאה םיטילּפ

 :ךעקטהעוו טהעלקרעד עיצַארעהעּפ
 -רַאפסימ א ןּכַאש ךיז לָאז ָאד זַא ,ןלעו טינ ;טלָאװ .ךיא,

 :עײקהָאפ עיינ ןייק ןפַאשעג טינ טנייה ןרעוו ָאד .שינעייטש

 םעה ןײא ןדיי עשיזיוצנַארפ יד !ןשיווצ גנודניברַאפ ַא-ןיפ

 ."ןביילברַאפ ןצענערג יד .בֹושי ןשיידיי-חרזמ

 טעאו רעװ ? םיבילּפ יד וּכימ ןרעוו טרָאּפ רעבָא 32וו סָאװ

 מ



 םוצ - ףליה רעקיטייזנגעק ןופ

 ? יז יבנק ןעגנַאגַאב טרעוו םאוו ,חלווש יד ןקו טיגרַאפ ייז

 -ע;סָאס יד וצ טלָאמעד ך ז טעחנעוו ןדרָא-דעטעבהַא רעד
 ןוכ טעכהַאנעמַאזוצ יד .טכַאמעג זיא ךורברעביא רעד .סעט
 -עיסָאס :יד ןופ ןוא סעיצַאזינַאגרָא-רעעברַא עוויסעהגָארּפ יד

 -ַאריּפסַא יד .ןעמהָאפ עטעדקנַאק  ,עטכעפ ןָא טמענ סעט

 ןַא ןעניפעג .רעונ:עמעיסָאס ששיטַארקָאטעד יד ןופ סעינ
 -רעטנוא  ןשײמַאניד טימ ןטהילַא ןַאו ןוא ןדָאב-גנולקױװטנַאז
 .טסייג-גנוטשנ

 עסיוועג .ן'לעוו ןבאהכעג ןפדַאוו סע זַא ,ךיז טייי:שהַאפ םעי

 ןופ .?יפשגרעהיוו רשסיוועג 'ַא ,ןטייהניווועג ןוא סעיצרעניא
 לייט  ַא ןופ לוטיב רעד .טייז רעדנַא רעדָא

 לגנַאמ רעד יוװ ,ןטנש:יזערּפ-עטעיקָאפ יד וצ דעוט

 -עיסאס יח רצכ רעמעברַא יד ןופ אר רעה רַאפ שינעדנעטש
 -גנַאנשביא רעגנַאק .ַא קיטיונ ןעוועג זיא סע .רעיט-עט

 -רעטעברוצ יד ןוא םכעטשיסָאס יד ןשיוװצ דנוב רשד ,דָאירעּפ

 -נעט-גָאט העה ןיא טדימשעגק:וא ךיז טָאה סעיצַא נא

 גרָאז ןוא טעבדַא רעכעל

 ען

 -הַאָפ ןופ

 ןרָאװעג .זיא הנוב !קיזָאה .םעד ןופ טייקיה:עווטיונ יד

 ןופ סילבנא . ןיא .,עטהעדנַאוװעגנייא עֶלַא רַאפ עגארפ--טבעפ

 .העדנעפסיוא ןגעק ןפירגנָא עפראש עַײשרע יד

 רעדנעלסיוא יד ןופ גנוקידייטרַאפ

 עקיטלַאטשה יד ,םיטַילּפ ן'א רעמ טינ ךיז טלהנַאװ סע:

 םע .עציטש ןבעג ףרַאד'2 ןעמעוו ,"עט-שדנַאװעגנייא עיינ,

 ןזיװַאב טינ ןבָאה סָאװ ,םיבשות שגנַאלנרָאי קא ךיז טלדנַאה

 .ןריזילַאדוּטַאנ וצ ךיז

 טשרעהעג טלָא-עד וטָאה סָאװ ,סיזירק רעשימָאנָאקע רעה

 טירטס-לָאוו ףיוא ךַארק ןופ טַאטלוזעה טֹּלִא ,ךיירקנַארּפ ן'א

 טהעדנוה עכעלטע ןופי- יײטהַא ןא ןּפַאשַאב טָאהה ,9

 -טג ןוצוד ּבָאה ןדענָאײצקַאער עסיוועג .עזָאלסטעברא טנזיוב

 טינ ןעמ ףרַאד .,ןסע וצ טינ ןבָאה ןזיוצנַארפ ןעוו , :טהנעט

 'רעדנעלסיוא יד טעברצ ןתיק .ןבעג

 רָאפ טגָאלשי שיצקוַאהּפ אה עשיטסילַאיצָאס זד

 רטַאפ יד -ןיא עטאווק-רעדנעלסיוא יד ןהיצוהעה וצ

 "םוז ולק כוװעמונ - ַא טריפעגנייא טדשװ ײזַא .טנעצָארֿפ 0
 רָצרּפ 80 ןופ ןוא עשזנַארב-ךיש רעה ןיא טנעצואהּפ 29 ןופ

 רעטעּפש .רעהיזירּכ ייב טנעצָאוּפ 10 ,ירעניקָארַאמ ןיא טנעוצו

 יא ה רעד ףיוא :=רענעלקרַאפ יז טרעוו

 ןרעייטש טנעצָארּפ 10 ןבעגּפָאדַא ףרַאד רעדנעלסיוא רעדעי

 סיוװַא ןטערט סע יז יי ןַא ןופ .ןיול ןייז ןופ

 .טנעצָארּפ 2 6 ןעמו ףלַאד ,ןטסיטרַא עשידנעמכזוא

 -סיוא יד ןעמוקַאב * ,עציטש-ןזָאלסטעברַא ענונ זיא סָאװ

 דַאּב .רפ 10 טָאטשנָא ,גָאכ ַא .רפ 9 בייחנא ןופ דעדנעס

 .רפ 7 רָאנ רעטעּפש ןיא עזָאלפטעבהַא עשייזיוצנַאדפ

 -ס'וא:יד יב ןגיטשעג זיא יטייקיזָאלסטעברַצ יד יו ױזַא

 זופ לגנַאמ ןופ ןטילעג קרַאטש ייז ןבָאה ,רעטעברוא עשידנעל
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 י-וקואל .טַאמוּפעדו

 4 ב) אפ

 טינ טָאה יז ?ייוו ,עציטש- ןקנַאּרק

 .עזָאלכטעב

 יד ןעמ'קענוצ ןענעז םע די וצ

 ייב ןמויקירעווש יד ןוא 5

 .(טעטיטנַאדיא'ד טרַאֿפ) | ַא

 עווינ טואה ןוםי וויֿכידוא

 ןעמוקַאב ם

 -רַא .רַאפ .טהינָאיצקנופ

 עקיטיונ יד

 ןיא עינאּפמאק .עשיבָאנָאנעפק ַא ףיוא  ךיז טביוה: סע
 עיסוקסיה העד ןופ ףַײל-:ץא .דנַאל
 := טרעדנווו / טונעטַאלרַאּפ .-ןוא ערעפא

 טכייל רעכקעוו טימ ,

 רעה םורַא
 רעה ךיז

 ַאטכ

 דַאר

 קש -וקסיוו

 רעלַאקי
 -סיוא יד טיג ןעמ ןטוייק:

 פ

 ָאד ןוא ךיירקנַארפ ןייק ןעמוק וצו שינעביופ העד ַא רעדנעל
 "ןעיירעלדניווש ערעייז ןריפוצכרוד,

 ןעוו

 ןופ רעדנַאקקעלַא גזנעק ןופ
 טרעדָאפ

 עשיזיוצ
 ןזייןוצ

 ןעלטימ

 יד'ס ירַא 5

 נ-לדיז

 /ד עק

. 

 צסרעד טרעוו וטרַאב רעימערט

 קָאר ַאל עד לענַאלַאק רעד

 ןא חק א
 יפ

 ("עפ עה ַאורק , ײטרַאּפ רעשיטכישַאפ ר

 -םיווא ףיוא קעווַאלבָא ןכַאמ ,ײטרַאּפ עשייטסינומאק יד

 א ןעמענָא ,ןקירבַאפ יד ןופ יז ןפרַאװפױרַא ,רעדנעל
 .ייז ןגעקי

 :3ביידש 2

 העדור (דעדנעלסיוא רַאפ ןעמ פ ןעמא

 ."רעווטעלסיוא יד

 ֹוק סע

 עשטנווו
 רעד

 רעוי !רי ז

 א ףיוא סעװַאלבָא רָאפ !ןעמ

 לצעלּפ ,ליווטעב ןפיוא "ענ

 טרעוו יי = ,זיריב :ןארפו

 ןעמ ,, יד;

 ,רעדנעלסיוא

 -פיוא -- :

 וצנַאדפ) "םעקעט

 -םַאנסיוא

 'רעשיזי
 ןעוש

 .דנַאה ןיא םורא ?יפֹוצ |

 ןביירט רעדנעלסיוא יִדא --- :רשטאקילשד סע טכצוכ "רווש'ל,

 -רַאמ רעטסינימ-סמעבר ַא רעשיטסילַא| צָאס רעד ןוא ."רעביא

 .א .א רטרַאמנָאכ ,
 -ילַארוטַאפ יִא ,רעבערגנקיוק עשיליופ יה ןופ רעהיפ

 וצ ןַאד טרעדאפ "ןעיזירַאּפ יטּפ,,.גנוטייצ יד

 2 יוא .לזניא ןדליוו ַא ףיוא דעהנעלסיו א ענעזיו

 פ ןטכיש ערעדנַא ףיוא העביא טייג ףירגנָא רע

 .טקישעגסיודא

 ןגעק ןקיחייטדַאפ ךיז ןפדאה ;זיוצנארפ ידי :טרעלקהע

 -עגמוא , ףיוא

 ױו

 יד ןקישרַאפ

 -נעלסיוא ןופ
 טגָאז עירגעניוו יִד ןופ עיצַאזינַאגרַאדרשקרעװטנַאה יד .רעד

 וימ סלַא רעדטעלסזוא יד ןבייהשוצנייא ּפָא ךיז

 .טארדַאה ןרעוו (דעלדנעה) סענַאשרַאמ עשיידנעק

 ןהעעדָאפ 2 לרַאש ןופ סעדַאגירב עשיטסיש/

 ןופ רעליש עכבלעז

 ןופ ןטנאטסעפונַאמ יד ,'זעסנַארפ ןוָאיסקַא;

 ךיירקנַאחפ) "עסנואהפ א םָנַאהפ ַאל ;

 םוזיולק-

 ד יופ ייר רעטשרע רעד ןיא רעטעּפשי עול
 נאהפ

 סָאװ

 ? םַײה

 | ?ןעג

 ירטהַא

 יִנ ןלָאז וװ

 עהומס עשידנעלקיוא-.דאפ

 רעד

 -סיווא .רעהילגט

 טאה יד

 םורעמונ ַא

 גנוזָאל
 זענעז ,(ןזיוצנַאהפ רַאפ

 ; גנוזָאל רע

 .(ןשטייד יד רַאפ ךיירקנַארּפ) "ןַאמלַאזל ןַא ם

 עיינ עטיובעגסיוא ידו טָא

 יד

 ןרעכיזרַאפ ױזַא יוװ ? ןָאו

 עטעװועדאהעגּפָא יד ןצישַאב ױזַא יו

 שידנעלסיוא יד ןי

 טָאה סָאװרַאפ ?ךיירקנ:ַארפ ןופ ןבי

 ריא ןוּכ ךיז טגָא:עגּפָא ךיירקנַארפ עכעלטניירפ

 ןענישרעה זיא טנעמַאס םעד ןיא
 2 ןבעי ןופ

 יד ייב

 ע

 ַא

 ןדייו

 ,ערושָארב

 ו .(.א

 ט

 ַאל;

 ז לאזמ) ביוא ,ןד

 -טסַאג סָאד

 ? סעיצידַאדט ע

 -עגסיורא

 א א = ווא) עיקיימָאק - .וא .ָא .מ רעד ןו

 ,ערוש ארב יד .שז .ס) ןטאקידניס ערעשינזא



 ןטפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאפ רָאי ןעצ 14

 -רַא הא רעטעברַא עשיזיוצנַאהפ יד רַאפ טמיטשַאב זיא סָאזו
 סָאװ ,סיזירק ןיא קידלוש זיא םע רעוו ,ףיוא טהעלק .עזצקטשב

 +סיוא יד ףיוא ףירגנָא נ
 ןטעברַא וצ סיוא טמוק סע ןעגנוגנידַאב עכלעוו ןיא ,רעדנעל
 עיצַאטַאולּפסקע עטלּפָאט יד ןוא רעטעברַא עשידנעלסיוא יד
 -העטנוא עלַא ןשיווצ דנוב ַא וצ טפוד ערושוָצרב יד .ייז ןופ
 .םזישַאּפ םעד -- אנוש ןעמַאזניימעג ;געק עטקירר
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 ָאולַא זיא ףמַאק רעד .טנפעעג ךיז ןבָאה ןטנָאזירָאה עיינ
 טסישַאפ ןשיווצ רָאנ ,זיוצפַארּפ ןוא רעדנעלפיוא ישיווצ טינ
 וקיטכעמ ַא ןעזרעד ןבָאה רעדנעלסיוא יד .טסישַאֿפײטנַא ןוא
 .ןטעהניברַאפ

 -סיוא יד ןופ טענומָאק-גנוקידייטחַאפ א טײטשטנַא סע
 ןגעהו םודנַאהָאמעמ ַא סיוא טעברַאז רעכלעוו ,ןדיי עשידנעל
 ,קושטיוק ,יירעדיינש -- !כַאפ עשידיי יד יא עגַאל רעד
 .וװ .א .א ידעניקָארַאמ ,ךיש

 רא- טרול פ םיורַא סעטעופָאכ ןעויג לֵאמ ןטשרע םוצ
 -ַאב עה א עייז טעיפ ןע ןָאמו ןטש

 .טסייג םעיינ ַא ןופ ןבלַאװש עטשרע יד ,ןעמַאר עטצענערג
 ןיא .טעטיײמַאק-גנוקידייטרַאפ ןַײא ןִֵא ךיז ןסילש עכעלטע

 טנוװוָא-ייטו ַא טנדרָאעטנייא טרעוו "ימַא ז'נָאב , עטעיסָאס רעד
 ,ןדיי עטריזילַארוטַאנ ,רעדילגטימ יד ןוא עיסוקסיד ַא טימ

 -רעהנַאוװעגנייא ערעייז ןופ גנוקידייטהַאפפ רעד וצו ךיז ןלעטש

 .רעדירב עט

 ןגעק גניטימ .ַא טפור "רעפַאוק עד לַאקימַא , עטעיסָאס יד

 .ךַאפ רע'דיזירפ ןיא עמהאנ טנעצָארּפ 10 רעד

 צ סע עכלעוו ףיוא ,ןשנװַא עיפופסיד טפור "עניק-רוטסוק , יד

 ירד ןופ רעחילגטימ יד זַא ,גנוניימ יד טקירדעגסיוא טהעוו

 ןפרַאד ,סענַאקיש ןוא ןצעזעג יד ןופ טָארדַאב ןענעז עכלעוו

 ייב ןביילב טינ רעב ןענָאפ ןטפַאשלעזעג יד .ןקידייטרַאפ ךיז

 .עיצידַארט רעטלַא רעייז

 רַאב ססעיצקַא-גנוקידייטרַאפ עכעקטייהנייא ןופ עיידזא יד

 .שיילפ .ןוא טולב טמזק

 רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה טעטימָאק-גנוקידייטראפ רעד

 -עד עלַא| ;ּפוהעג ןוא טייקיטעט ןייז טימס טייקכעלטנפע רעד

 -רַאפ טָאה רע .ןייטשוצוצ בושי ןופ ןטנעמעלע עשיטַארקאמ

 -עג טעברַאעגסיױא זיא סָאװ ,םידנַארָאפעמ ;ייז טכעלטנפע

 .ןעגנוציז עכעלטנפע ףיוא ןרָאװ

 ענענייא יד ןיא יורטוצ ןעמוקַאב ןהיי עטַײדנעלסזוא יד

 טשידנעלסיוא ערעהנַא טימ ןעגנודניברַאֿפ ןכוז ןוא תוחוכ

 -יטסישַאפיטנַא , עשיטַארקַאמעד טיפ ךיוא יו ,ןעגנודיּפורג

 "עטינרעטַאהפ , גנוטייצ יד טניישרעד סע .סעיצַאזינַאגרָא עש

 -רַאב ירנַא טימ ןטעברַא סע רעכלעוו ןיא ,(טייקכעלרעדירב)
 .א .א טירעגרַאמ רָאטקיװ ,ןַאנערפ רָאסעּפָארּפ ,סיב

 ןפמאק יד ןיא ליײטנָא ןסָאלשטנַא ןעמענ רעטעברא עשידיי

 יד טָא ןיוש זַא ,קידנסיוװ ,םזישַאפ ןגעק 1954 רַאורבעּפ ןופ

 .לרוג רעייז ךיוא ןרוחיצעד ןטכַאלש

 רַאפ ןזיוועגסיוא טהעװ טשריפ היי רעקיטישּפ רעד ןעוו

 -רעניא ןזא עיצוצנעלעד ַא טייג ,טייקיטעט רעקאקיהניפ

 .זייוװסיוא םעד .עייצוצקירוצ טרעדָאפ ןהא םוירעטסינימ
 ןַא טכענ טעטימָאק רעשיטסישַאּביטנַא רעלַאדטנעצ רעד

 -סיואיטנַא רעד ןגעק ןוא ןזייווסיוא יד ןגעק עיצולָאזער ַא

 רעכעלריקליוו רעד זַא ,טרעדַאפעג טרעוו סע .עצעה-רעדנעק

 -ס יו א ר ע ט עי ןַא ןוא ןרעוו ןפַאשעגּפָא הָוז זייווסיוא

 אה  אצ ךיז טכשה ןכָאה לָאװ רעדנעכ
 .'ןס יח יײט / :

 ריא ןופ טָאה "ןטפַאשלעזעג עשידיי ןופ שיצַאדעהעּפ , יד
 ,רעדנעלסיוא יד ןגעוו םודנַארָאטעמ א טעברַאעגסיוא טייז

 .ןרָאװועק טכעקטנפערַצפ טינ לָאטנייק זיא רע רָאנ

 -מצּק" יד ןופ רעריפ ,עשזנַאטעט רעיּפ זַא ,טנַאסערעטניא

 -העטעּפש ןוא ,(עיצַאזיַנַאגרָא עטשײטסישַאפ ַא) "ַאור יד אל

 וצ ןענַאטשעגוצ זיא ,ןשטייד יד ייב זירַאּפ ןופ רעמ רעקיד

 ,עטומ ּסוירַאמ ןעוו ןוא .עיצַארעהעּפ רעח ןופ עיצקַא רעה

 -ילָאכרעמה רעקידרעטעּפש ןוא טַאטוּפעד רעשיטסילַאיצַאס

 -עדעכו רעד ןײא טַאדעּפעה ַא ןטלַאהעג טָאה ,רעטסינימ רעק

 -סיוא רַאפ טוטַאטס ןגשוװ 1999 רַאורבעפ ןמח2/ םעד שיצַאה

 ןיקטארק סעדסע רעַײלַא רעד ןעגנַאגעגוצ םיא וצ זיא ,רעדנעל
 : ;טגָאזעג םיא ןוא

 -ננלסיוא ןקידייטרַאפ טינ טסייה סָאד ,טַאײוּפעד יה ---
 רַאפ .י ו ז א טסילַאוצַאכ ַא טינ ףרַאד ,סלַאפנלַא .רעודו

 -נירּפ םעד טקידייטראפ טָאה עטומ) .דעדנעלסיוא .ןקידייט

 .(זייווסיוא ןופ לַאפ ןײא ןרעגַאל-עיצַאדטנעצנָאק ןופ ּפיצ

 -נָאק רעד ןופ גנוטלַאה יד ;עוװעג זיא קידנרעױדַאב רָאנ

 רעכלעו ןיא ,"טילעַארזיא רעווינוא, גנוטייצ-עירָאטפיס

 יטרַאּפ רעשיטסישַאפ רעה ןופ רעריפ ,רַאקיב ?עסרַאו

 .(טנעגא רעשירעלטיה רעקידרעטעּפש) "ןטסיסנָארּפ,

 ןשיווצ דישהעטנוא ןַא ןכַאפ ףרַאד"כ , זַא ,ןבירשעג טָאה

 ."סעקעטעמ ןוא ןטָאירטַאּפ-ןטילעַאחזיא
 ,טהעדנוווהַאפ קרַאטש !עוועג ןענעז ןדיי עשידנעלסזוא יח

 -יֵנַאגרִא עשײדיי ,;טייקכעלנעזרעּפ עשיהיי עֶלעיציפָא סָאװ

 ערענאיצקאעה טיפ ךיז ןדניברַאפ ,ןעגנוטייצ ןוא סעזצַאז

 -סיוא ןוא ןענעקרענא וצ טָאטשנָא ,רעריפ עשיזיוצנַארּפ

 טָאה קלָאפ עשיזיוצנַאדפ סָאד סָאװ ,טייקנדירפוצ יד ןקירהוצ

 -ידייטרַאפ רעד ןיא שינעדנעטשהַאפ ליפיוזַא ןזיוועגסיורַא

 .רעחנעלסיוא יד ןופ גנוק
 עשיריי יד טגערכעג ךיז ןבָאה -- ?ָאד טעשעג סָאװ

 עשיזיוצנַארּפ עטסטנענימַאדּפ יד :בָאה סָאװדַאפ --- ןסַאמ

 ןשַידירוי וַא רַאפ ףמַאק ןיא ןפרָאװעג ךיז ןטייקכעלנעזרעּפ

 -עגסיוא ,טעטימָאק-גנוקידייטהַאפ א טשדנירגעג ,טוטַאטס

 טעטומָאק-שזַאנַארטַאּפ .ַא ןפַאשעג ,םודנַארָאמעט .ַא טעבראא

 ןוא ? "עטונדעטַאהּפ  גנומייצ-שדוח יד-ןבעגעגּכױרַא קא

 -רַאפ .ַא ףיוא ,טרעקרַאפ ,דלישטאד ןָארַאב טָאה סָאװרַאפ

 ןגעו ןעירשעגסיוא זעוורענ עידָאטסיסנָאק רעד ןופ גנ;למַאז

 :ןדיי עשודנעלסיוא עבלעז יד

 ! ןייג ייז ילאז ,טינ ייז טלעפעג סע ביוא ---

 ירד



 -- ףליה רעקיטייזננעק ןופ

 ןבָאה סָאװ ,סעטעיסאס יד ןוא סעיצַאז'נַאגרָא עשיהיי יד
 -עגּפָא ןבָאה ,טעטימאק-גנוקידייטרַאפ ; יא ןסָאלשעגנָא ךיז

 טקיטומרעד .עגַאל עקיזָאד יד ןייז וצ דעהעג סע יװ טצַאש

 -רעּפו ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעה עשיזיוצנַארפ יד ן'יפ

 יד זַא ,ןוָאלרעד טנעקעג טינ ןבָאה שכלעוו ,ןטייקכעלנעז

 -ןיול ןוא ןפַאלקש ןיא ןרעוו טלדנַאוװרַאפ ןלָאז רעדנעלסיוא

 -יצעד ייז ןענעז ,ןטסישַאּפ עטײזוצנַארפ יד ךדוד רעקירה

 עיצילַאנ ןיא גנוציילפר וַאפ רעד ןופ וע :

 ןעגנאגרעדו זירַאּפ ןייק ןיא 1934 ןופ רעפוז ןיא

 יד טָאה ,טנגעג רעוועקַארק ןיא סרעדנוזַאב ,עיצילַאנ ןוא זַא

 ךפ ַא ךיוא זאו ןוא ,דנַאל םיחטש עסיורג טציילּפרַאפ קסייוו

 ךָאנ ןפור ייז ןוא ענעטילעג יד ןשיוװצ ךיז ןעניפעג ןהיי

 .ףליה

 ןבָאה ,ןדיי רענַאיצילַאג יד ןופ ףור !פיוא ןרעפטנע וצ יהכ

 ַא ןפורעגפיונוצ ןוא וװיטַאיציניא יד ןעמונעג ןטַאנָארטַאּפ יד

 -רַאּפ ענעדישרַאפ ןופ רעייטשרָאּפ ןופ ץנערעפנָאק עטיירב

 ,הטיחי יד

 שרערעמ .םעטעיסָאס ןיפ ךיוא יוװ ,סעיצַאזינַאגרָא ןוא ןעייטו

 רעה ףיוא רעייטשרָאפ ערעייז ט?ישעג ןבָאה סעיעיסָאפ

 -וי ןט-26 םעיד ןעמוקעגרצפ זיא סָאוװ ,ץנערעּפנָאק רעקיזָאד

 רעד ףיוא ןּכורעגּפָא םערַאו ךיילנ ךיז ןבָאה ייז .1934 יל

 -רצנעמַאװצ טייקטיירג רעייז קידנרעלקרעד ,ושטַאיציניא

 יד תבוטל עיצקַא-סקלָאפ רעכעלטייהנייא ןַא ןיא ןטעברא

 .ענעטילעג

 רעבצ זיא סָאד

 רעד ןיא רעמענלייט
 -נָא עדעדנַא יח ןופ גנוניימ יד ןעוועג 'טשינ

 .ב .צ ,ייטרַאּפ עשידנוב יד .ץנערעכנַאק

 -ַאזוצ ןיינ טוינ יז ןָאק סעטעיסָאס יד טימ זַא ,ןטקַאהעג טָאה

 "םיטהעגריבניילק ןופ קורדסיוא ןַא ןענעז ייז לייוו ,ןעמ

 ןייק ןריפ טינ יז ןָאק ,"יײטודַאּפ ערענָאיצולַאוװע ;ה םּלַא, ןוא

 ןסָאלשַאב טָאה עיצַאדעדעּפ יד ."לארשי לקכ רַאפ עינַאּפמַאק

 .עינַאּפמואק שנעגייא ןַא ןדימַאלקָארּפ ֹוצ

 טקוקעג טינ ןוא ,ןרָאװעג טרעלקרעד טרָאפ זיא עיצקַא יד

 א טכַאהבעג ףכית ,םישדח-רעמווז יד ףיוא

 ןעוועג עיצקַא-ספליה עקיזַאד יד זיא סעטשיסָאס יד רַאפ

 -רעטשברַא יד טימ
 יד טימ טעברַאנעמַאזי

 גנירעטנענרעד רעה רַאֿפ ןייטשהןורּפ ַא

 צ ןופ גנוסַאפיוא רעייז :=ימ ןוא דעוט

 .ףליה רעקיטייונגעק ןופ ןטפַאשלעזעג

 עטיירב ַא ,זירַאּפ ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ,ןעוועג זיא סָאד

 ַא ,םענרַאפ ןרעסערג א ןיפ גנוסענרעטנוא עכעלטייהנייא

 5 -רֶא עוװיסעהגָארּפ יד יופ וויטַאיציניא רעד ןופ טאטלוזער

 -וצ רעקיטכירפיוא רעד ףיוא טריטנעידא ןוא סעיצַאזינַאג

 טעטירַאדילַאט רעװיטקעלַאק וצ רעלעודיווידניא ןופ
 ענעטילעג יד רַאפ ףליה

 15 םויק ץקַאנָאיצַאנ ןרַאפ ףמַאק

 ערעייז ןופ גנוקידייטרַאפ רעד ןיא קסיורָאפ ןעגנַאגעג טריד

 .ןסערעטניא עטסכעלטנזעוו

 ירד רעבירא טייג ןוא סיוא ךיז טהעטיירב טייקיניא יד

 םודַא ןיוש טסשנ יז .סעיצאזינַאנהֶא עשידיי יד ןופ ןעמַאר

 סָאװ ,ףליה עלַאיצָאס יד יװ ,ןעמעלבָארּפ עדעקיטכיוו ליפ

 גנַארעג ןסיורג םעד ?ופ טקעּפכַא ןייַא זוװ רעמ טינ ןיא

 ןשידיי ןופ ץנעשכיזקק רעד רַאפ

 ױזַא .סעיצַאזינַאגרָא ענעקָאלשעגנָא עֶלַא טימ טעברַאנעמַאז

 (טכער א טַאהעג הָאנ טינ) טפרַאדעג טּפַאשלעזעג עודעי טָאה
 ,רעייטשרָאפ ןייא םזינַאגרָא ןקידנריפנא ןיא ןקישניירַא

 -+ד שש ,ה ע װ א קד ט ָאי פ ,רע ט ַא ד ַא ה 'וד ןוא

 -/ג םס עט עיּס ָאפ רעצ?לשק ןזא דע צע ל

 כא הי עכטע טעטש הע י"ד ץצ והע ח

 טי ױק וה ע עט יד 2 .י ה ןענ ַצ שש ד ַא פ

 -+ פט ש עיצ קא רע כעק 5 ײיהני אי וו ת

 ערערנַא ןעמוקעגוצ ןענעו ר ע ט

 ןופ סיױרַא ןלָאז סעטעיסאס יד זַא ,םעיינ ַא ןעוועג זיא סע

 ,ןעמעלבָארּפ עלַאיצָאס טימ ןעמענרַאפ ךיז ןוא ןעמַאר ערעייז

 ןענעז סָאװ ,רעדילגטימ ערעייז עגונ טקעריד טשינ ןענעז סָאװ

 .טעטירַאדילַאס רעלַאנָאיצַאנ ןופ .קורדסיוא ןַא רעבָא

 ןופ טסייג רעכעלטייהנייא ןוא רעכעלמיטכקלאפ רעד

 -עג יד ןופ לָארטנָאק רעכעלמפאשלעזענ רעה ,עיצקַא רעד

 -ָאס יד ןיא ָאכע ןטיירב ַא ןענופעג ןבָאה ,ןדנָאפ עטלטמַאז

 ןוא עקיטכיוו יז ןליפ ןביזהעגנָא ךיז ןבָאה עכלעוו ,סעטעיס

 :םענרַאפ ןרעסערג א ןופ סעיצַאזינַאגרָא שטמואזקריוו

 ,עטעיסַָאס רעד ןופ רעטקַארַאכ ןלַאקָאל םעד ןייא ךָאנ ןטלַאה

 .קלָאפ ןשידיי ןופ ?ײטהנַאטשַאב סלַא רעּבָא ךיז ןליפרעד

 יז

 עיידיא יד

 -נוא ךיירקנאהפ ןיא ךרודַא ןעייג 1999 ןוא 1984 ןרָאי יד

 ןופ גנוקיזויטרַאפ רעה וצ ןעגנומיירגוצ יד ןופ ןכייצ ןדעט
 -רעטעבחַא יד .םזישַאּפ קא ןגעק ןסָאמ טקלָאפ יד
 ,שטימ עו ןליפרעד סעיצַאזינַאגרא

 ששטייד .ַא זיולב טינ זיא

 ַא ןױא ןײיר בייב טייה

 .קילבוּפער רעד רַאּפ ןוא עיטַארקָאמ

 תוחוכ עשיטסישַאפ עשיזיוצנַארפ יד סיוא ןריבורּפ ןיוש

 רַאורבעּפ ןמ-6 ןופ ןשינעעשעג יד ; טייקטיירנ-ףמַאק דעייז

 -ַאב יד .ןפירגנָא עקידרעשעּפש יד רַאפ גנוטיידנָא ןַא ןענעז

 ןופ ןובשחז ןיד ַא ּפִא ךיז ןביג קלאפ ןּופ ןטנעמעלע עקיניזטסווז

 יד טא ןטסינומָאק יד ןופ ףור .רַאפעג רעטסעדיד רעד

 םזירעלטיה זַא

 -נועוונָא ַא רָאנ ,טקודארּפ

 -ער רעד רַאפ רַא

 רעד

 !טנענַאמרעּפ א 41 0 -)

 ןש ןביוא



 ןופ דנַאברַאּפ רָאי ןעצ 16

 -בעב ןט-9 םעה רעפיטטנע ;ַא רעטעכבדא יד ןבעג ,!טאקידניס

 ז

 הע צ אורה לה
 .טעיצַאמ

 ּי זר יד יו בג 66 טוםוורד 6 ןירמיי ןיא םציה גן אהיויז
 -נֵא ןּכָאה ןהי ָאצ עםיורג ַא עכלעוו ןיא -- געט ירד טייז

 אכט סא טאאאטבאט הא) םכוורורק החוב ידיול טמכונעג לוט
 רעכעלרעהפיואפוא ןַא ,ופ תודע מ ןענעז ןעמונעג לייט

 רעמטעּפש ןוא טנָארַפ-טייהנייא םעד ןְכַאש וצ גנוגנערטשנָא

 .תוחוכ עשיטַארקָאמעד עֶלַא ןהפ טנַארפ-סקלָאפ םעֶד

 -טייהנייא ןופ עיידיא יד טָאה הביבס רעשידיי רעד ןיא
 ם = 1 ער ן צ

 עכעכנע ןַא טכַאמעגכדודא טנָארפ-סקלָאֿפ ןופ ןוא טנָאדּפ
 עכיווטג :גייצוצרעביא ןעוועג רעווש זיא סע .גנולקיװטנַא
 זַא הא ,םזישַאפ זיא םזירעלטיה העה זַא ,רעדץפ-ייטוַאּפ
 .םזיטימשפיטנַא זיא ןטָאש ןייז

 1 רעה ןוּפ גנונעפערעד רעד ףיוא ךָאנ זַא ,ךיז ןענַאמרע רימ

 עווענעשז ןיא סע-גנָאק-טלעוו ןשידיי ןופ עיסעק רעטשרע

 50 רעד וא טרעלכהצ;ד יססניש-ששל .ו טאה ,6
 * .,='וצ .:(" וע ו (=-2'ש == ש; . -יבוו

 היטב טי טאב םתס שעכט טאג יה
 5 5: ױ 6 2 :: ו+* = 1 ורעגריב ניילק ןופ גיז רעה זיא םזיר

 ןוא עסַאמ יד טליזינַאװלַאג טינ ןבָאה רעגָאזטרָאװ עקיזָאד

 ,אנוש ןגעק דנַאטשרעדיװ םוצ סא טנפאוואב םינ ייז

 טליפהעה רַאפעג יה טָאה רָאי ץנַאג ַאו ןופ דיי רעד רעבָא

 ןעמוקעג ןענעז ןשטנעמ-סקלָאפ טנזיוט 10 .וויטקניטסניא

 ביוא יע לַאז רעזירַאּפ ןסיורג ןיא 1995 ילוי ןיא

 ד ןיא ןדיי ףיוא ןעמָאדנָאּפ יד ןגעק גניטימ

 -גָארּפ רעזירַאּפ רעד ןיא ןַאד טביירש דרַאבצרַאװש םולש

 ןעוו, :(8.8.89) "עסעװּפ עיינ , גנוטייצ רעשידיי רעוויסער
 סָאוװ ןעמ טּפַאכ ,ןרעיוט ערעזנוא רַאפ טייטש אנוש רעה

 וע ;ןקידיי=קהַאפ וא ךיז ידכ ,טנאה רעק רעטנוא טמוק'ס

 ן וע 0 זיג ,סנטייווהעהנופ גירק ןופ טייצ ןיא טייטש רעכקעוו ,רעד
 2. װ ; = זי א : =

 . ןשטנעמטטימ ענייז וי ועטערַאפ יהא ןדחפ ַא

 -עג ַא ןגעוו ץנערעּפנַאק ַא טפיר "ןזהָא-רעטעברַא , רעד

 רעד ףיוא .םזירעקטיה ;געק ףטצק םוצ טנָארפ ןעַאזניימ

 ןופ עיצַאגעלעד יד טָאה (1999 ילוי) ץנעהעפנָאק רעקיזָאד

 עיצקַא רעכעלפמוייהנייא ןַא ןגעק טנָאזעגסױרַא ךיז א

 -מַאק יד לייוו ןוא רעײקַארַאכ לארשי ללכ ַא טגָארט יז, לייוו

 -ױמעסיטנַא ןגעק ףכַאק ןפיוא טצענעדגַאב רָצנ זיא עינַאּפ
 רעצנַאג העד ןיא טינ ןוא דנַאלשטייד ןיא םזישַאּפ ןוא םזיט

 בת

 ןופ לעטשטעמצזוצ ןיא ,עיצַארעחעפ רעד ןופ ןטַאגעלעה יו

 6 טםייהג ךיי .טרעקקרעה= ןעמַאקיניװ ןוא ןָאנַאה .,ןיקיורפע וא טיירג דיז  טרטפקדט-/.ןיראפיריוז .ןוא .ץאגלאאד וי=

 זיוא יז .םזישַאּפ .ןגעק טינ רעּבָא ,םזיטימעפיטנַא ןגעק ןפמעק
 לָאז סָאװ ,גנונעווַאב - טנַארּפ-סקלָאפ ַא ןפַאש ןגעק ךיוא
 -גַארּפ ןוא רעניײמעגלַא ןופ ןגַארּפ םַאהגארּפ ןיא ןעכשניירא
 .קיטילַאּפ רעש עהזיו וצי

 טרוא יי ר ואא ד יוייטייא ר -לייאדרת-ההפאת א ן- יורד ןציוא*  ץיאגט;א*
 ם וָאפ ןבָאה גנוגעוװַאב-טטַארפ-סקלָאפ ַא ןהנירג .ןנעוו ןגאקש

 -רעווטנוצה עשידנעלסיוא וה ןופ ננוקידיימהקאה יד ןעזעגסיוא
 ןופ טי מ =! יוַ* = ו

 .ןטשהקעה עירעס ;א ןבעגעגסיוהַא טָאה סט ןעמעוו יא

 ר
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 עיצַארהעדעפ רעק ןופ .ק .צ רעה ןָא טמענ 20 .9 .32 םעד

 ןטפַאשלעזעג עשידיי

 ךיז ךעלגעוכ טינ רַאפ טלַאה .ק .צ רעהי :םולשַאב ןקידנגקָאפ
 -נָא טינ ןצק רע .גנוגעװוַאב-סקלָאּפ רעד ןיא ןקילײטַאב וצ
 עבלעוו ,גניגעװַאב ַא ןיא ןעמענלייט

 ַא רעדָא ,עטכעה ַא ,ץנעדנעט עשיטילַאּפ
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 ךעקגעמ ןעה זיא יצח ---.(22 .9 .9 ,עפער

 ,ךיירקנַארּפ ןיא ןדיי ןופ גנוקידייטהַאפ רַאפ סעיצקַא ןריכ וצ

 יד ןופ קיגנעהּפָאמוא דנַאלשטייד יא רעדָא

 | םאשלעזעגנ ןאי- יו יד היא
 טכייג רעה ,טהעקראפ עזענ עשיידו 0 יפ טמא

 םעד טימ ךעלכעזטּפויה ןיא ךיז ןשיוװצ טעברַאנעּפַאזוצ ןופ

 ןטירשראפ עקידהדסכ פכַאמענ ,טנָאדפ-סקלאפ ןש:זיוצנַארפ

 "ןאזעיל 'עד רטנַאס, ןזפ גנולפוט!רַאפ רעד ךרוד ,רקיעב ,ןוא

 (סעיצַאזינַאגרַא עשידנעלסיוא יד ןוּפ רעטנעצ-גנודניברַאפ)

 -יוצונַארּפ יד ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ ןוא יט רא ידו טימ

 .עלעוטקעלעטניא ןוא ןעײטרדַאּפ עשיז

 -וצ עּלַא ןענעכעהוצסיוא ךעלגעמ טינ ,רעדייל יא סע
 ןוא סעיצַאטפעכלנַאמג עלַא ,ןעגנוטַארַאב ןוא ןטפנוקנעמַאז

 -ַאזוצ ,ןרָאװעג טנדהָאעגנייא ןַאד ןענעז סָאװ ,סעיצַאגעלעד

 ןשירעפמעק םעד ןופ רעוט עטסטנענימָארּפ יד טימ ןעמ

 .רעדנעלסיוא רַאפ טוטַאטפ ןשידירוי ןגעוו ,טנָארּפ-סקלָאפ

 עיצולאזעד רעד וצ טהיפרעד ײָאה דנוב רעקיזָאד דעד טָא

 ,ןוא רעדנעלסיוא יד תבוטל .ט .שז .ס רעטקיניירַאפ רעה ןופ

 ןופ גנוטער רעקיההעטעּפשי רעד וצ ,ןענעקרענָא ךיוא ריטאּכ

 -וקַא רעשטייד רעהו תעב בושי רעזנוא ןיפ לייט ןסיוהג ַא

 -קֶא ןט-8 םעד טפור טענימאק-טנָארפ-סקלָאב רעה ןעוו

 -רעלטיה ןגעק טָאקיִאב ןגעוו ץנעהעּפנָאק ַא 1959 רעבָאט

 ןגעעק ףכאק םעה היזינַאגרֶא ןגעו ןוא הנַאלשטוד

 -ינאגרַא 00 ןופ ןטַאגעלעה 180 ןעמוק ,,םזיטימעסיטשַא

 ןֶא רוקעס , יװ ,סעטעיסַאפ ערעהעמ ייז ןשייוװצ ,סעיצַאז

 -ַא .א "ירַאּפ עד ימַא זעל , ,םָאדאר ,ווָאקרטָאיּפ ,"ימַא

 רעד ,טייהיירפ וצ גנַארד רעד ,ףכַאק ןופ רעפסָאטטַא יד
 טגנירד ,םזישַאפ ןקידנפיירגנָא ןגעּפ דנַאטשירעדיװ ןה ת

 שרעדונַא ןייז

 -עטנזװפ טלייצעג ןַאק ןיוש טָאה קלָאפ עשידיי כָאה

 טָאה בושי ןשיזיוצנַאדפ םעד הוא .תונברק עשיטפירעלטיה

 .םזיצַאט ןופ רעליש עקיטרָא י רַאפעג יד טָאדדעג

 טאה יאטש םוצ .ןלַאװ ַײד תעב א ,רע-גווו ַא ןעק זיא

 -וטַאנ יה ךיז ןריּפורג (1996) טנעמַאלהַצּפ םוצ ןוא (1935)

 ,טנַאהפ-סקלָאפ ןופ ןטַאדידנַאּק יד םודַא |

 ןט-20 ןוא ןט-18 .ןט-12 ,ןט-11 ,:364 ,ן5-8 ןיא .לעיצעפס

 רַאפ טקיטיגַא וליפא ןבָאה יז ? זירַאּפ ןֹיכ ןענאמסידנָארַא

 -יריי יד ןגעק ,טנַארּכ-סקלַאפ ןופ ןטַאדידנַאק עשידיי-טינ יד

 קָאלב דנַאמדע ןגעק .ב .צ ,עיצקַאעד רעה ןוּפ ןטַאדידנַאק עש

 .ןאמפידנָארא ןט-4 ןיא



 : -- ףליה רעקיטייזנגעק ןופ

 ןופ ןעננוכיירגרעד טייקינייא רעד

 פיוא טיבעג ןלַאיצָאס |
 -=יד ַא טעדנירגעג טָאה ןדרָא-רעטעברַא רעד יווװ םעדכָאנ

 טָאה ,1984 ןיא רעקנַאּפ

 רעסנַאּפסיד םעד 0 וצ א ,גרָאפ ייז ןוא ;טּפַאשלעזעג

 .רעדילנטימ עהעייז ןופ שיציזָאּפסיד רעד וצ

 רעטשרע רע טָאה יי עה) "ןיירַאפ-סענַאשרַאמ, רעד

 טייקיטכיוו יד ןענַאטשרַאפ
 רעשיניצידעמ 0 רעסנַאּפּפיד ןטימ ךַאמּפָא ןַא ןסָאלשעג

 ר
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 -שרע יד ןוּפ ףיול ןיא :טכירַאב ןייז ּפֶא טינ ןוא

 2800 טנירַאב רע טָאה טייקיטעט ןייז ןופ ם

 ןייק ןעוועג טינ ןענעז טנעצארּפ 70 עכלעוו ןופ ,עקנַארק

 .רעדילגטימ

 סַאלּפ) רובמַאט עפַאק זיא ץנעדעּפנַאק רעקיזָאה רעה ףיוא
 ערע אב : ןעוועג קיײדנ:עװנָא ןענעז (ליטפאב אל עד

 על טילעַארזיא ױבַא זע7 ,ארזיא ,וָאכָאטסנעשט :ךעלטעמ

 ןופ ימַא זעק 1 ןופ עטינרעשַארפ עטיסַארעוו ,כטַארּפ

 עד ימַא זעל ,?יוולעב ןיפ רעטנַאקָארב ,סענַאשרַאמ ,,41

 -עלפיוא עשידיי ,לארשיל ;ורכז ,קצעיוואזַאמו 0 ,ירַאּפ

 עקיטייזננעק ,טילעַארזיא רעק ןָאב ,עיצַארָאּפ-ָאק-ךיש ,גנוב

 -נעב ,ןילבול-יינ ,"ץעזעג ישי ,קסווָאטיל-טסערב ,ףליה

 ישא זעק ,ווָאכעלעשז ,שילַאק ןור טניירפ ,עטעיפָאס רעניד

 ןָאקלרטָאיּפ ןופ רעקניק ןב עד רענישזידא ,כנַארפ עד

 זעל ,ץעלדעש ,קעזנָאוװָאּכ ,סנַארפ עד יײַא ,סַאטינוא-סקַאפ

 .ןיידנעב ,ירַאּפ עד ײמַא

 : ןופ רעסנַאּפסיד םעד ןרעַײיירביצסיױא ןסָאלשַאב טרעוו סע

 -ילק-סקלָאפ ַא ןיא ןעלדטַאוורַאפ וצ םיא ןוא א רעטעברא

 סס

 -ַָאס עלַא ףליה רעשי יצידעפ טימ ןענידאב אז סָאװ ,קינ

 ,ןט טפַאשלעזעג ןוא סעטעיס

 ןו 8 טק א סט רו כשנ דע = זי א שָא ד

 וה אוו פ

 -זנָצווַאּפ ןופ ןארואכ ץנערעבנַאק רעד ןופ רעציזרָאפ רעה

 ףיוא ּפָאהט ַא טלעטשע;קעװַא דלַאב טָאה יע == רעפ

 -לעזעג ןוא סעטעיפָאפ עכרעטילּפשעצ ןוא עק יד --
 4 ט 6 36 ר ש ,ןוככַאוש זץש אש

' 
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 רייט ןלעוו ,טקיניירַאפ .זָאטּפ א טינ ר ןלעוו ,העח =

 .רעמ ךס א ןבײיהנהש

 ךיוא געוו ַא הַאּפש טסייג-טייקינייא רעוזו

 ר ַא סיוא ןטעברַא עפקמַאזרַאפ יד ןוא ,טיבעג םעד ףיוא

 -ושבכמ ןפיוקוצנייא ףיוא .רפ טנזיוט 80 רַאפ עיצסא ןַא ;ןופ

 -רעטעברַא ןופ רעסנַאּפפיד םעד ןעמענוצרעביא ןֹוא םיה
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 םויק ןלַאנַאיצַאנ ןרַאפ ףמַא +=

 ןייז ןעננוננידאב ןָא ןעלנָאשעגק עווא טָאה רעבלעוו ,ןדהָא

 ןופ .טיוטשאב .טעטופַאק רעשיד זיו א רפ רעטשרע רעד
 ןפ טיוטשא ועשירא - טי ירא 1 יש ו

 -םָאס ,(ָא"ַא) ארעּפס ,(ץעלדעש) כייוו :ןענָאזרעּפ עקידנגְלָאּפ

 א שטיווָאמַארבַא ,(ווָאקרטָאיּפ ןופ טי ,יקסווָאנ

 -צראווש ,(ירַאּפ עד ייכַא זעכ) ןַאטפַארג ,(ןט-11 ןופ עטינרעט

 יקסנייכַאק ,קינשזָאװַאז ,(ארזיא) ווָאקרעב ,(שילַאק) דרַאב

 ןורכז) זיוההעדניוו ,(קסירב) גרובזניג ,לַאטסירק ,(ןידנעּב)

 קַאלשַא ,זאלג ר"ד א ילא ר"ד ,(?לארשיל
 יד

 ןט-29 םעק סיהַא 00 :עטימאק רעד

 : ןגַאלשרַאפ עקידננלָאפ טימ: סעטשיקָאס ןעלַא וצ ףודכיוא ןַא

 רַאורבעּפ ןטשרע םוצ קינילק-סקלָאפ יד ןענעפע (

 -עמט- עטסיזמוא ןעמוקַאב ןלעװו סעפעיסַאס ןופ דעדילגטימ (2

 א בוטש ןיא רָאטקָאד ַא קא סעיצַאטלוסנָאק עשיניציד

 .קינילק ןיא ןעמוק ןענעק טינ טעוװ דעקנַארק רעה ןעוו ,לַאפ

 1 ןייא טלָאצ ,ןסילשנא ךיז ליוו כָאוװ ,עטעיסָאפ שדעי (3

 לא .רפ 2 ןוא לָאצּפָא-שדוח יא

 -נייא סָאד טשוו םישדח 5 עטשרע יד ךָאנ .טלעג-ביירשנייא

 ,םִירַא ױזַא .הפ 0 ןוא 9 זיב ןרעוו :טרעכעהעג א

 קינילק-סקלָאפ רעד ןופ ןרעטָאיּפ-ןטפַאשלעזעג שטשרע יד זַא
 .רעדילנטימ ערעייז ראפ סעיגעליױוװירּפ ןבָאה 0

 טעטימָאק רעה טמוקַאב 1926 רעבַאטקָא .ןץא טשרע רעכַא

 יד 78 ףיוא לַאקַאל םענענייא ןַא ןעגניד וצ טייקכעקגעמ א

 -מעווָאנ ןטה1פ םעד רָאפ טמוק גנונעפערעד יד .ןעריט

 -ע2 ןופ רעייטשרָאפ ,ןאפאלפ 'ה ןופ טייהנזעוונָא ןיא רעב

 טַאשװּפעד-טנַארכ-סקלאפ ןופ ןוא םוירעטסינימ-טייהטנוז

 .עיסרעמ .,ןַאטסידנַארַא ןט-9 ןוּפ

 -ַאּפ ןיא רעקנַאּפסיד העטסטניי-רעד זיא .קינילק-סקלָאפ יד

 עטסערג יד לעטש טרעוו יז רעבָא ,ערעחנַא 4 יד ןבעל זיר

 עקנאהק עטלדנַאהַאב 2500 טיימס עיצו=יטסניא ששיניצידעמ

 : ראי ןטשרע ןיא .ןָא ךיז ןסילש ןטפאשלעזעג 28 .ךעלטַאנָאמ

 ןיא טלייהשג ןהעוו סָאװו ,עקנַארק יד ןופ ?לטידה ייווצ !שנעז
 .רעדילגמימ-טינ ,קינילק-םקלאפ רעד

 ַאנפיוא העכעלטניירפ ריא טיי םש הנוק ךיז יז זיא ךיג

 ;ןטכולַאיצעּפס-םיריוטקַאד עריא טיפ ,שקנַארק יד ן

 טרעוו רעכלעוו ,ןקנַארק ןרַאפ יד = היא טומ

 -סניא רעשיּפָארטנַאליפ ַא ןוא דר ט ׂ

 רעדילגטימ עכעלגעמרַאפ ןוּו 1 שאו ועג א ךיזא .עיצוטימ

 -ַאב רע:פַאהנכיוװשג ןוא דעטסנרע רעח וצ יורטוצ ןעמוּקַאב

 קינילק-סקלָאפ רעד ןוא גנויצ

 ןיא ראטעצו ןייא  טאנשנא

 םיריוטקָאד 24 קינילק-כקלָאפ

 ןזילַאנַא רַאּפ עראמא ַארָאבַאל א טנדהָאעגנייא טהעוו

 עימדעטאייד ;ןוא טעלָאװ-ַארטלוא ןופ ןייא טפיוק

 א םנָאק העלעיצעּפס וא טסעטש:עטנייא טדעוו הע

 -וצט דַאפ :ןנולײטּפָא ןַא ךיוא רעטעּפש ,רעדניק עזעוורעג רַאּפ

 .ןטייקנאדק-ןגיוא ןוא ןקעיזאדזלַאה
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 גירק ןויב סיירעביא ןא ךיז פסק

 ןשיניציײזעמ ןלופמכַארּפ
 קיװטנַא עיצוטיטסניא יד

 ַא הפ ןהעמונ 2 סיורַא וליפא טיג ןוא

 "טנוזעג רעזנוא , לַאנרוש

 -העטעברַא ןופ לַאקָאפ ןיא ךיז טנפע 1927 ץרעמ ןיוא

 -נייא יד רַאפ רקסנַאּפסיד רעיינ ַא ,םעהיד יר 18 ףיוא ,ןדרא

 רענעדיײשַאב רעקיזָאד רעד ךיוא .רעטראמנָאמ ןופ רעניווו

 א טעטימָאק ןטיירב ַא ןבעגעגרעביא טרעוו רעסנַאּפסיד

 יה טינפע רעכלעוו ,סעטעיסָאס רעט-ןַאמנָא| יד ןופ רעײײטשרָאּכו

 א רעד ןופ גנוליימּפא ןַא 1938 רעבמעטפעפ ןיא

 .לענעפ שיזַאקַאּפ 2 ףיוא קינ

 ָארויב ןױא ןדאוועג טנדרָאעגנייא זיא סָאװ ,טעק:ַאב רעד

 -טנורג םעד טגיילעג טָאה ,רוקנצינילק עד טרָאּפ ןופ קַאבַאט

 -ייק ,טָאה עכלעױו ,גנולײטּפָא רעטדַאטנַאמ רעד רַאפ ןייטש

 ןופ ךורבסיוא ןזיב ,רָאי ַא יו רעני טהינָאיצקנופ טינ ,רעד

 .גירק

 -וס :ןיפ ןענַאטשַאב זיא גנוקיוטּפִא רעד ןופ גנוריפנַא יד

 -יזעהּפ-עציוװ -- ןַאמכעצ בייל ,טנעהיזערּפ -- יגָאכוא -עב

 בצ ווש
 אווש ףלָאדַא

 .עטעיסָאס רעשילאק רעד ןופ רעוט
 יורפ

 קינילק-סקלָאפ רעד ןופ רעדנירג
 ןוא דרַאב

 (טריטרָאּפעד עדייב)

 רַאכערקעפ-לַארענעג ,ןַאמפייהג קחצי ,(טריט ראי ד) טנער

 -קָאטש עיש .רעריסַאק ,קַאזװָארטסָא קַאשז ,(טריטרָאּפעד)

 ינָאבוא ירנעה ןוא רענירג ןָאטכַאג ,(טהי 0 שיפ

 .רעדילגטימחטעטימאק

 ,סיורג "וזַא זיא קינילק-סקלָאפ רעה ןופ טעטירַאלוּפָאּפ יו

 -געהינ ןורהא ןופ גנוריפנא רעדו רעטטוא ,טניירפ עּפורג ַא זַא

 -סקלָאפ דעה ןופ טניירפ, טפַאשלעזעג ַא טעהנירג ,ןייומש

 ךרעב טלייצ ןוא רעדנַאנַא ךיז טסקַאװ עכסעוו ,"קינילק

 רעדילגטימ 0

 ןפיוקנייא ןפלאהעג ןבָאה קיני 5ק 4 ןפניורפ/ יח

 .קיינולק-כקלאפ רעד רַאפ טַא;ַאּפאחעימהעט

 שיצַאֿפוקִא רעשײויד רעד וצ זיבכ ;וא גירק ןופ בייהנָא ןיא

 ןופ טסָאּפ רעלעציפא םָכַא טמיטשַאב קינילק-סקלָאפ יד זיא

 -טּפיוה כְקַא ןאמטסעדע ר"י טיט גנוקידייטרַאפ רעוויסַאּפ

 טריפעגניירַא טוָאה ןאמסוהעה6 ןט-ט ןופ ירעמ יד .רָאטקָאד

 ןטפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאפ רָאי ןעצ

 ןכַאפ ךעלנעמ ןלָאז סָאװ ,סעיצַאלַאטסניא עקיטזונ עלַא

 -דרַאבמָאב עלעוטנעווע ןופ עטעדנווורַאפ .ןעמענוצפיוא

 ןעגנוה

 -יסַאּפ יד ףוא טצונעג טשינרָאג וצ ןבָאה םירישכמ עלַא יד

 .1940 ילוי ןיא ... ןעמינענוצ ייז טָאה גנוקידייטרַאפ עוו

 -ענ זיא קינילק:סקלָאפ יד ןַא ,ןכיירטשרעטנוא ףרַאדכו

 -רענֶא זיא סאו ,רעסנַאּפכיד רעשידיי רעקיצנייא רעד

 .גנוקידייטרַאפ רעוויכַאּפ רעד ?ופ ןראוועג :

 יד זַא ,עטכישעג רעד רַאפ טנַאסעדעטניא ךיוא זיא סע

 -עגנייא טָאה .!הרָא-דעטעברַא םייב עוצַאזינַאגרָא-ןרַאטינ

 ,ןעיורפ ןוא ךעלדייפ עשידיי רַאפ סרול ןלעיצעּפס .ַא טנד א

 עטעדנווורַאפ רַאפ ףליה העלענש 'דעדי יצ ןשוירגואוצ ייז ידכ
 וַאכמָאב

 קיטעטשַאב קינילק-סקלָאפ רעד ןופ גלָאפרעד

 ןוא טכויג-טייקינייא וי ףמוירט
: 

 ץעגנורידה
 .ןע 2

 םעד

 -קיניירַאפ יד ןופי חוכ םענופ

 וצ ןסקאוועגסיוא יינ יז טכָאװ לָאכניײק

 טקעדיד ןרָאוװעג טעטלַאװדַאפ טינ טסָאװ יז זע ,ךיוה ַאזַא

 ןליפ עטצעל יד ןעוו ,ןטפַאשלעזענ ענעסָאלשעטנָא ײדװ ךרוד

 .עיצומיטסניא רעד רעביא !:עטינעדעוווס רעייז

 ןופ גנוביירגרעד עסיורג עטשרע יד זיא קינילק-סקלָאפ יד

 .טיבעג ןלַאװצָאכ ןפיוא סעטעיסָאס יד ןופ טיילינייא רעד

 טינ

 סעינַאלָאק-רעדניק
 טעדנירגעג זירַאּפ ןיא "עגיל-דוטלוק , יד ,לָאה 8 םורַא

 -הענָאד ןדעי .רעדניק עשידיי רַאפ ןלוש-בָאגוצ עטשהע ײד

 ןוא רעדניק יד ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז קיטנוז ןוא קיטש

 ,עטכישעג רעשידיי ,שידיי ןיא גנויצרעד-באגוצ .ַאי ןעמוקַאב

 .ץנעט ןוא רעדיל 2 ןשידיי ,סעיצידַארט עשידיי

 ןוא ןדקעה עקיההעמעּפש ןגיוצהעד ןבָאה ןלוש עקיזָאד יד

 טייהיידפ 'רעדו רַאּכו ןוא יש ןשידיי ןופ דובכ ןהַאכ רעפסועק

 ,ץאכייר לעסרַאמ סיורַא ןענעז ייז ןופ .טייהשטנעכ רעד ןופ

 -לָאטש ערעהנַא רעקילדנעצ ןוא א קרַאמלָאװ לדַאש ,ךַאקַאוװ ילע

 םעד ןגיובעג טינ ןבָאה עכלעוו ,קלָאפ | עצ

 .רעײהעמ ןשטייר ןראפ ,טנַאּפוקוצ ןרַאפ ּפָאק

 -וצ יד ןעיובוצסיוא !עמוקעגנָא זיא טכייל ױזַא טינ רעבָא

 -רַאפ רעטעּפש ןענעז סָאוװ ,עניל-ריטלוק רעד ןופ ןלוש-בָאג

 גנוגנערטשנא לפיוו .ןהחָא-דעטעברַא ןכרוד ןרָאװעג טעטקאוװ

 -גולפ ,סַאמָאט ,רעברַאּכו טניירפו יד ןבעגעגּפָא ןבָאה יכ ןֹוא

 .קרעוו ןקיזָאד םעד רַאּכ ?ַאטשירק ,ןַאכ

 ןשידיי ופ ןיז

 זיא ןלוש - בָאנוצ עוויסעהגָאהּפ קנַאדעג רעד

 יד ןװא ןבוטש עשידיי יד ןיא ןעגנורהעגניירַא זייווכעלסיב

 .ןלַאקַאל-לוש יד ןיא רעדניק ערעייז טאר ןבָאה סעמַאוכ

 -ניא עשײטקירעטקַארַאכ 2 ןעמוקעגרָאפ ןענעז 1924 ןיא

 .עקידנטעברַא עשידיי יד טרשהורעגפיוא ןבָאה סָאװ ,ןטנעהיצ

 -לימַאפ-העטשברַא ןופ רעדניק עסיוועג ןענעז יַאכ ןט-1 םעד

 וקעג טינ (ָאמ עד יר טנגעג) ןַאטסידנָארַא ןט-19 ןופ סעי

 יר .ןַאטערקעס ינעװַא ףיוא עלוש-רלישטָאר רעד ןיא ןעמ

 ןופ



 -- ףליה רעקיטייזנגעק ןופ

 ןײא רעדניק יד ןגעק סעיצקנַאס ןטמונעגנָא טָאה עיצקעריד

 רעכלעוו ייב ,גנולמַאזרַאפ .ַא ףיוא ןהעטלע יד ןפוהעגסיורַא

 .הרימש סלַא "דצ ןטירד, םעד ןדַאלעגנייא טאה'מ

 םויה דע ןוא עכעפקערש ַא ןשויעג זיא גנונערפיוא יד

 ַא ןוכ גנולדנַאה דעטירעהרעדמוא העד ןגעוו ךָאנ ןעמ .טדער

 .עיצקעריד-לוש רעשידיי

 ןופ תועידי זירַאּפ ןייק 2 קעגנָא ןענעז רעמוז ןבלעז ןיא

 וע 9 2 0 : = טי +; -ַאב עטוכעלש ּפרלרעב ןיא עינָאלָאק-רעדניק ַא

 .ןבעל וצ סיוא טמוק רעדניק יד עכלעוו ןיא ,ןעגנוגניד
 -עג סנטסיימ ןבָאה עכלעוו --- רעדניק יד ןופ ןרעטלע יד

 -- ןַאמסידנָארַא ןט11 ןיא .שזַאסעל עטי :

 -קרעב ןייק עיצַאנעלעד ַא טקישעג

 .ןרָאװעג ןעמונעגפיוא  טינ

 ס רעד ןיא טניוװו

 ןריוכעג טרעוו ןשינקעשעג עקיזָאד יד ןופ טַאטלוזער סלַא

 -עברַא ןופ !=ניירפ , טּפַאשלעזעג ַא ןהנירג ןזפ קנַאדעג רעה

 -בָאגוצ יד ןופ גנורּפנָא יד רעביא טמענ עכלעוו ,"דניק--רעט

 .עינָאלָאק-רעהניק ענעגייא ןַא ןעיוב וצ וצ יטעהט ןוא ןלוש

 ףיוא טייצ-רעמוז טריפעג רעדניק יד ןעכו טָאה ןאה זיב
 טרי:םיזקע ךיוא ןבָאה סע .דלַאװ רענעסנעוו ןיא ןנולפסיוא

 .א ןָארעשזנַאט ןיא ער-שוד-ליא יא סעינָאלאק ןעקילָאמניײא

 -ָאק רענעגייא ןַא ןיא טלדנַאהעג ךיז טָאה לָאמ סָאד .( .וװ .א

 ַאלּפ קדעב ןיא עינאל

 ימַא זעל ,טילעַארזיא סנַאלישזיוװ יו ,סעטע-סָאכ א

 ,ןישזעש .ב ,וָאכָאטסנעשט ,ןילבול ןופ רעגישזירא ,ירַאּפ !עדו

 טעבראנעמַאזוצ יד ןוא סעינַאלַָאק יד רַאּפ ךיז ןרעײט:שַאב

 -ַאװ יד רַאפ רָאי סעדעי .סיירעב'א ןֶצ ךיז טקרַאטשראפ

 ,ערעסעהג סעטעײסָאס .עוויסעהגָארּפ

 טניירפ, ןֹוּה סעינָאלַאק יד הַאפ סעידיסבוס ערענעלק 8

 עכעלמיטסקלָאפ ַא טסעפ ןלעטש ייז ווװ ,"דטיק-רעטעברַא

 .רעדניק יד וצ גנויצַאב שכעלרע 6

 יד ןעמיטשיאב .ןקנאק

 ננוקידייטר וַאפ רעד רַאפ טייקינייא

 לח = לל* = טָו6= פ
 טלפעוװ רער ןיא םיכושי עשירי יה ןופ

 -נוא 2רעוו ,1999 ןיא דנַאלשטייד ןיא ןעמָאהנָאּפ יד ךָאנ

 סָצוו ,תועידי עכעלרעדיוש יד ןופ טלסיירטעגפיוא .בושי העז

 .עינעמוה ןופ רעטעּפש ןוא ןליוּפ ןופ ןעמוק

 רַאוובעפ ןיא ןליוּפ ןיא ןטאברַאפ טרעוו הטיחש ערשכ יד

 -קסנימ רעטעּפש ,קיטישּפ ןיא םָאדגָאּפ ַא ץרעמ ןיוא ,6

 -וטס עשידיי רַאפ קנעב עלעיצעּפס ,גדעבטעל .קצעיוואזַאכ

 .וװ .א .א טעטיזרעושנוא רעוועשרַאוװ ןיא ןטנעה

 ןָא טפיירג עינעמור ויא ךיוא

 .גנוהעקלעפַאב עשידיי

 ק טהעוו סע

 יד זַא ןוא רעדנעל ייווצ עקיזָאד יד ןיא טריפעגסיוא ןרעוו

 .ןרעיוט ערעזנוא וצ ךיז טרעטנענרעד רַאפעג

 -זיא , ןופ טנעדיזערפ ,וואקרעב טניירפ ןַאד טָאה קיטכיר

 -ךַאכ ַא טָאה דילגטימ עטעיסָאכ רעוזשי , :טרעלקרעה ,"אה

 ןעוו דעבָא מ ענעדישרַאפ ןגעוו גנוניימ ןעקיטרַאנדיש

 ןיא ,קלָאפ ןשידיי ןופ ץנעטסיזקע יד ןָאק ןיא טייטש סע

 ."טייקינייא :רעפטנע ןייא זיולב !ןַארַאפ

 -םיוא ףיוא ןפירגנָא יד זַא ,ןבענוצױצ קיטיונ ךיוא זיא סע

 -הָאפ ןרעוו גנוהיגעדילַאװַאק רעקיטלַאמעד רעד דציכו רעדנעק
 = עשידנעקסיוא ייד ןֶא ךש ןיוש ןריד ןוא טיצעזעג

 רָאי פ יו רעקיצניו

 -ַארּפ ןוא ןירַאּפ ןיא טריזינַאגרֶא ןרעוו ןענניטימ ייר א

 "ארויא , עטעיסָאס רעד ןופ טעקנַאב

 - װ ָא ק ר ע ב טטניורפ רימ ןעעז ןאלפ ןטשרע ןפיוא
 (םריטרָאּפעד) קינילק-סקלָאפ ןופ רעדנירג

 סעמשיסַאק שרערעמ ןופ רעייטשרָאפ יד עכקעוו ףיוא ,ץניוו

 -םקלָאפ יד ןופ רענדעה ידו ןופפ טייז רעה ייב סױרַא ןןטעדט

 ,ןדיי עשיליוּפ יד ןעאהה סָאװ ,ןרַאפעג יד ןופ ?ילבנַא ןקא

 ןטַאנַארטַאּפ , ןופ ןוא םַארגָארּפ רעייז ןטַאנָארטַאּפ יה ןרעדנע

 --א ייז ןרעוו ,"עטריטסערצ עשיטילַאּפ רעביא

 .םזישַאּפ ןשיליוּפ ןופ תונברק יד רעב

 ,ןדיי עשיליוּפ ןופ טיצַארעדעּפ יד ךיוא ךיז טלקיװטנַא סע

 ןופ רעטשברַאטימ יד ןנעק ףמַאק ןיא ןהיובעג טרעוו עכלעוו

 -ַאנכוה ,סיקציבשזעיוו ,סיקסנידנאק יד ,טַאקוסנָאק ןשיליוּפ

 -ַארּפַאּפ יד וצ ןעייטש עיצַאדעהשּפ רעד ו

 רעיסוָאפ שרערעמ ןוא סענַאשרַאט יד ,ףליה עטיור יד ,ןטַאנ

 ןהאפ - .הפ טנזיוט 200 !ופ עיצקא 5 1 2 , , : 2 וז :

 -=ייהנייא ןַא ןייז ףרַאד עיצקַא יד .ןליוּפ ןיא דניק ;שידיי

 .עכעל

 טפור ןוא רעטקַארַאפ ;טיירב .ַא ןֶא יז טמענ ,תמאב ןווא

 .סערעטניא ןסיוקג ַא סיורַא

 מינ רעדײל טרעוי טייקינייא עסידנעטםשלופ יד רעֶכָא



 ןטּפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאפ רָאי ןעצ 20

 יד לייוו ,טכיירגרעד

 טָאה יז רָאנ זַא ,ןטלַאה
 .ןסַאמ עשי דיי צד ןופ

 -קַא יד טלקיוװשטַא ךיז טָאה'ס יו ,טייצ רעבלעז רעק ןיא

 -טסעטָארּפ ןפורעג ןרעוו ,ןליוּפ ןיא דניק |

 -רַאפ ןגעוו ןצנעהעפנָאק ןוא ;עמַארגַאּפ יד ןגעק ןעטניטימ

 נפַאשלעזעג עשידיי ןופ עיצַארעדעּפ

 מב ןיא ןדער וצ לָאּפָאנָאפ םעד

 בושי ןשַילי ןופ גנוקיניײרַאפ

 טנווָאדעיסוקסיד ַא טנדהָאעגנייא ,טרעוו רַאונַאי ןט-985 םעד

 ןגעוו ענאהפ יד ןהיטאבעה רעמענליײטנָא יד ווו ,ירסנַאק ;יא

 עיצַאדעדעפ רעד טימ ןטעברַאנעמַאזוצ רעדָא ,ןטשרטניידַא

 עטעקנַא ןַא  רַאפ ןטלַאּפש עריא טינפש "עסעהּפ עיינ יד

 ךיז ןגָאז סע .טייקינייא רעד ןופ טייקידנעוושזונ רעה רעביא

 ,(וועיק) ןַאכטשעל ,(קסמָאדַארדָאװַאנ) יקסנילגנעוו :סױדַא

 -אטסנעשט) יקפווַאלצארוװ ,(עינַאװליסנַאדט) גחעבדעפַאװ
 ,(ןטנַאמַאבמָאק עשידיי-שילוּפ) ןאמלעהע ר"ר ,(ווָאב

 ,(קכירב}) טנַאַאג ,(שזדָאפ) רעמקעה ,דרַאבצהַאװש םולש
 -ןעיורפ) יקסוועשטניּפ יוהפ ,(קצעיווָאזַא

 -ַאג) ןרָאהנייא ,(קעװַאלצַאלװ) ןאמלצרָאװ ר יהא

 רילעשז) ןהעטש ,(סנַאדפ .ַאל ַא עטילעדיפ) גדעבאב ,(ע;ציל

 גרעבָאכ ,(עגַאהּפ) ץרַאוװש ,(עיצַארעדעּפ) ןעמַאקיניװ ,(ווָאכ
 .(ןילבוק) םיובדלָאג ןוא (ירַאּפ עדי ימַא זעל)

 רעד וצ ךיז טעדנעוו טי רעשידיי רעד

 םעד .1957 רַאוובעּפ ןט-9 םעד ,ווירב ַא טוה עיצַאדעדע

 -ײרַאּ ןגעוו ווירב דענעּפָא ןַא טניישרעד 1987 ץדעמ ןײפ 8

 ,עיצַארעדעּפ רעד =צ ךיז טעדטעוו העי .בושי ןשידיי םעד ןקינ

 -עמור ,עשטזיד , עשידהפס ,ןהָיי עשיליוּפ ןופ עיטַארעדעּפ

 -טנַאה ןופ עלַארטנעצ ,סענַאשרַאמ ןופ עקַאדטנעצ ,ןדיי עשינ
 :ןגָאלשעגהָאֿפ טרעװו םַארגָארּפ סלַא .קינילק-סקלָאפ ,רעקרעוו

 ץנ אטנשזערצפער עקיורע א {
 כא ר הי  ןיא גס אפ ,עש ניר יי ידו וו

 הע 7 ןע לא ק קא ז םוא וו הויה

 ןו פ ןעמ
 עג טקָאװ סאק7 2 דנאלסיוא קיאי א

 ועל סי װטנצ וצ סיײק כעל געט א ןבכע 3
 טעטייוכנ עק ןה פ טוי קי טוע ט רע טו הרב א
 קה אה ףפהיא וה יה תכ ווט? ףליה העק
 הר ט הוט 2 שטעטל ר ימ ביק ג ;י פא .ח ײ ר

 ןע 2 והכנש ראש לא .ע 5 אוכנ ײ טעג טײפ

 האי שירה אטא כא א ןופאש שכנא קעק
 אה הימ/) עק גא הק .עש י הרי ע טוע הוא
 נו 9 עו = יט עק א ו-אש טכאקענ ןעב

 ייד ןהע סע ההה אב ) ס עי א ללא קט - ר עד

 וי ן6 אא6 ו - יי ץו פ 7 ע

 רע = אשט-- סקלָאֿפ ןשידא ןפס נדע
 טיי / םיע ד ף

 נ ב

 11 ןופ רעייטשהַאפ יד ףיונוצ ךיז ןעמול 12 .4 = םעוד

 -טנעצ) "אּפַאצ , יד ןדנירג ןוא סשיצַאזינַאגרָא שוויסערגָארּפ

 רעז סָאד .(סעיצַאזינַאנרָא-סקלָאפ ןוא -דעטעברַא ןופ עלַאר

 -ניא .,(ןידוי ,שטימַאדַא) טַאר-רוטלוק רעלַארטנעצ רעד :ןענ

 וי רעטעבדא ,(יקסווָאקינָאמ) עיסימָאק עלַאקידניסרעט

 טנעצ ,;(יקסנימַאק) "עסערּפ עיינ, רעד ןוּכ טניירפ ,(טנַארג)

 -ַאגרָא-ןעװורפ עשידיי ,(גרעבנייוו) ןטַאנָאדטַאּפ יה ןופ עלַאה

 -עוװַאב-זעיוחפ ,(ןייטשרעבליז) "דנוק ןוא רעטומ , עיצַאזינ

 עשיריי ,(ןייטשלעקניפ) םויׁשַאפ הא הטמחלכ ןגעק גנוג

 "קסַאי , בולק-טרָאּפכ רעטעברַא ,(שטיװָאלשַאמ) ףליה-סקלֶא
 ןָאמַאלַאק) "קיא , בולק-טנגוי רעטעברַא ןוא (ןירג םַאיליוו)

 -ַאגרָא יד וצ ןעגנודנעוו ייווצ טכעלטנפערַאפ "ָאפַאצ , יה

 ןט-98 םעה עיצַארעדעפ רעד וצ לעיצעּפס ןוא סעיצַאזינ

 .1957 יַאמ ןט-19 םעד ןוא לירּפַא

 לָאמַא סָאװ ךיז ןעכענרַאּפ טייז רעייז ןופ סעטעיפָאק

 סע ווו ,ןליוּפ ןיא טײלסדנַאל ערעייז רַאפ ףליה רעד טימ רעמ

 עשיגַארט ןא ןעמיק סע .םָאהנָאּפ רעטנענַאמדעּפ או רָאפ שמו

 לעיצעּפס ןוא םָאדאר ייב לָאוװישודָא ןופ ,ןילבסעד ןופ ןפורו

 .קסיהב ןופ

 םוצ עיצַאנעלעה ַא טקיש טפַאשנַאמסדנַאל רעקסירב יה

 (28. 8.87.) ץנערעפנָאק ַא טפור ןוא רָאדַאסַאכ
 ןטפַאשלעזעג 90 ןעמוק סע רעכלעוו ףיוא

 יע סע ןּכלעװ ,סערגנַאק ןנימ גנַאהנעמאזוצ ןיא

 ַאזינַאגרַא עשידנעלסיוא יד ןופ העט ,צ-גנודניברַאפ רעה

 רַאֹפ טוטַאטס ןשידיהוי ַא רַאפ (ןָאזעיק עד = םעיצ
 עשידיי יד ןופ רעש ַא ?ָאפַאצ , יד טפור ,רעדנעלסיוא

 -ביּפער אל עד סאקּפ) "ַאוװַאס, עפַאק ןיא סעיצַאזינַאגרָא
 -וצוצ טסילשַאב ץנערעפנאק יד .( 6 1287. -- קיל
 בה רעד ?וא ןשינעפרעדַאב יד ןגעוו םודנַארָאפעכ ַא ןשיירג

 -יוצנַארּפ רעד רַאפ עיצַארנימיא רעשידיי רעד ןופ גנוטייד
 .טּפַאשטריװ רעשיז : יי

 ַא ןשיליוּפ

 "יּפאועז זַאנמישז, ןופ לָאז ן דרָאעגנייא טהעוו כע
 רָאֹכ ,רעלַאקידַאה רשח ןופ רענדער טיפ גניטימ רעסיורג א

 -5 , .ט .שז .ס ,ןעײטרַאּפ רעשיטסינומַאק ,רעשוטסילַאיצ

 .א .א ,טכעה-ןשטנעיכ רַאּפ עג

 -רואפ וצ גנוגנערטשנָא רעוויסנעטניא רעקיזָאד רעד יא

 -קַיַאהפ ןופ ןחלי יד ?וא ןליוּפ ןיא רעהירב ערעזנ:א ;קידייט

 -עיסָאפ יד ןופ ןייזטסוװוַאב רעד טלוששגסיוא טחהעוו .ךייה

 -יירב ןָא טמענ ןבעק ןכעלטנפשו ןיא ?ייטנָא רשייז ןוא ,סעט

 לעיציּפַא ךיז ןקילײטַאב סעטשיסָאס ערערעמ .ןעמראפ ערעט

 יד ןגעק ןֹוא םזיטימעסיײנַא ןגעק סקיצַאטסעפינַאמ יד ןזא

 ןרַאפ תוירחא ןופ ליפעג סָאד .ןצעזעג רעדנעלסיױאזיטנַא

 ןוא ךיז: טפיטרַאפ עּפָארייא ןיא םיבושי עשידיי יד ןופ ?רוג

 יד ּפָארַא ןקור סעטעיסָאכ יװ ,!עמ טקרעמַאב טּפָא רעויז



 21 םויק ןלַאנָאיצַאנ ןרַאפ ףמַא םףליה רעקיטייזנגעק וו

 -עטשחעטניה קדַאטש רעבָא ייז ןענג הַאו רע 6 ןקו עהעייז ןופ טרָא ןטייווצ ןנ הה רעקיטייזננעק ןופ ןטאהפ
 ןפיוא קיל .ןעגנונעהחוצקגאזכ

 ןענָאק ןופ שפוטש רעד וצ ןעגנַאגרעד טינ ך

 ,עיצַאטסעּפיטַאט-טזיקינייא רעסיורג אאזַא | סעלייטנ

 סאו ,ןַײרַאּפ ןיא סעדגנַאק-דוטלוק דעדו עג יו

 -רַאפ-רוטלוק ןשי ןכעלטלעולַא םעד טעדנירגעג אה

 .("ףוקיא,) דנַאב

 -לײטנָא ידכ ,טפַארק יד זע; ךיוא ךָאנ

 ףמַאק ןופ םעקכָארּפ דעד טמענרַאפ

 יד רעבָא .טייקינייא ןופ םעלכָארּפ רעד ,גנוקידייטרַאפ ןוא

 -רעיהפ ןיפ השורי יד ,פעטעיסָאס יד ןופ טייקטרעטילּפשעצ
 ןפיוא טייטש ,;בעל-עמסַאק א

 ןטַאטלוזעה ערעסערג ןכיירג

 1 ןוא םערגנַאק-טלעװו ןשידיי ןופ גנודנירג דע עכט -לעושג עניימע זוא עלַאיצַאס ןופ טיבעג ןפיוא ביוא
 -וצסיורַא ןזיוװַאב סעטעיסָאס יד ךיז ןבָאה ןגַארּפ עכעלטּפַאש

 זזז

 תוחוכ ענענייא יד ןופ טסעמרַאפ רעטשרע רעד

 רַאפ עפעלדעש ַא גנו-עטילּפשעצ עקיזָאד יד זיא ,רעב

 ...ןסערעטניא ערעזנוא ,סעיצַאזינַאגרָא עטפנדישרַאּפ יד ןופ דעייטשקָאפ - יה

 ;טכיולרשד זנווא שקָאװ גנוקיניירַאפ יד -ישרַאפ ייב ןפָארטעגפיונוצ טַאהעג ןיוש ךיז ןבָאה עכלעוו

 -עג ערעזנוא תבוטל טייקיטעט עקרַאטש ַא ןריפ וצ ןבָאה ,סעיצקא עמַאזניימעג טריפעג ןוא ןטייהנגעלעג ענעד

 .רעהנעל עהעדנַאו ןיא רעדירב עטפהוד ,םוינַאנרֶא ןלַארטנעצ .א ןופ טייקידנעוװטיונ יד ןעזעגנייא |

 -ינ רַאפ סעיצקַאספליה עטיירב .עלקיװטנַא וצ -רעסיוא יד ןייא יױזַא ןריטנעזעדּפעה ןענָאק ייז קָאז רעכלעוו |

 -פרעדַאב - ט'ױנ ןוא עקידנדייל רַאפ ,עטהעדנאוועגנייא .םינינע עכעלרעניא יד ןיא יוװ ,עכעל |

 .וװ .א .א הניק ןוא רעטזמו רַאפ ,עקיט 22 עפַאק ןיא רָאפ ק 1928 ץרעוכו ןטח8 םעד ,קיטסניד

 ,רעקרעווטנַאה ןוא רעלדנעה ןשידיי םעד ןפלעה וצ א ןופ נוטַארַאב עטש-ש יד עשזנארשב יה

 .ערעווש ַא זיא סע עגַאל סנעמעוו ,סעיצַאזינַאגרַא ןוא ,טמטפ לע ,ןטפַאשנַאמדנַאל 30 ןופ |

 וצ ,בושי ןשידיי ןופ .אווינ-רוטלוק םעד ןביוה וצ -ַאיציניא ןַא סלַא ןהיאוטיטסנָאק וצו ךיז טסילשַאב עכלעוו |
 ןשידיי םעד ןפלעה ,סעיצו=יטכניא 0 עיינ ;פַאש -עה עשידיי עלַא ןופ גנוקיניירַאפ רעד רַאּכ טעטימַאקדװיט |

 א .ןקוש-בָאגוצ עיינ ןענעפע ,דעטַאעט ןוא ךיירקנַארּב ןיא סעיצַאזינַאגרָא-סקלָאפ עשיטַארקַאמ |
 ףליה רעקיטייזנגעק ןופ טעברַא יד עס וצ .ןַאכ 15 ןופי ָארויב ַא סיוא טלייט

 .(ס עסאק-ייל ,קינילק .רעסנַאּפסיד) ןו 8 עט אד סי סה אבעל יד ז יא שא ד

 -טסניק ןוא העביירש ןעגנוי ןטיײמ ךיז ןעמענרַאפ וצ -לעזעג עשידיי יד ןופ דנַאברַא פ

 ...םיונ לָאמקיײט ןהייפ עכלעוו ,רעל גרָאז רעד ןיא ךרודַא ןענעז רע וי ענייז .| ט פ ַא ש

 עי עט רעש יה = יו רא יװ ןיא ןוא עינעמור ןיא ,הנַאלשט א ,ןליוּפ ןיא ןהיי יד תַאּפ
 ,רעוט עכעלטפַאשלעזעג עפורג ַא ךרוד ;פורעג ץנערעפ ןגעק ףמַאק םענופ טיילגַא 0 טרובעג ןייז .ךיירקנַארּפ

 .ןעגנוטכיר עשיטילָאּפ ענעדישרַאפ וצ ןרעהעג עכלעוו .ןטסישאפ עשיזיזצנַאהפ יד דצמ רַאפעג רעקידנעארד רעה

 יד ןופ ליוװ ןרַאפ גרָאז יד זיולב טדניברַאפ ןעמעלַא םעד ןופ טגלַאפעגכָאנ זיא ענערַא רעד ףיוא ןעניישרעה ןייז

 ."דנַאל ןיא ןשטנעמ-סקְלָאּפ עשידיי םיאנוש עלַא ךיז ןלעטשוצננעקטנַא ןליוו םענעסָאלשטנא

 ,גרעבאב ,ןהָאהנייא :ןופ ןבירשעגרעטנוא זיא ףוהפיוא דעה עקיטבירפיוא עקַא שיכו ךיז ןחניב-אפ וצ ןוא קלאפ רעזנוא ;ופ

 -ַאשזד ,םיובדלֲאנ ,טנאלאג .,רענריב ,ווָאקרעב ,סענארב עשיטַאהקַאמעד יד ,עטרילַא עכעקהוטַאנ עהעזנוא ,טוניירפ

 -יוװ ,יקסינלגנעוו ,יקסװָאלַאשזד .,טנַאמַאיד  ,יקסנישָאל קלאפ ןשייזיוצנַארפ ןטימ סדעדנוזַאב ןוא דנַאק ןייא .תוחוכו

 -נייז ,ןאמסוז ,רעליוו ,ינרַאשט .,יקפווַאשרַאװ ,קינבָאר ראק ןשירָאזיוװָארּפ ןופ ףיהפיוא וי רעד טגָאז סָאװ

 ,רעצלעמ ,ןאמרעק ,שטיווא-עזייל ,ןידוי ,שטיוװַאכיכַארעי ,-עג ? (10 .4 .98) וטעטימ

 ר"ד ,יקסווָאנסָאס ,לָאקַאס ,ןייטשלימ יורפ .,,ןייטשלימ -ילפשעצ קרַאטש תוחוכ עהעזנוא ןענעז טצזא זיב,

 ,שטיוועשידַאק ,ןָאמַאניצ ,םקופ ,םַאלפרעטוּפ ,ןַאמלעדש .טהעט

 -צרַאװש ,רעקטנסָאר ,דַאשזָאבי- לַאטשירק ,שטיוװָארָאטנַאק -יפעג סעיצַאזינַאגרָא עשידיי עהעדנוזַאב 200 םורַא

 .ןרעמש ןּוא ץדַאוש ,ןַאמקניש ,חחצב סעיצוטיטסניא עלַאחטנעצ יד .ךיירקנַארפ ןיא ךיז ןענ
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 :. = 6 אה פ הא == וי 9 ץנ י יו ופ ם5 יב = = ף=
 סיוופ 2ק וע = | א 8) } וע =8 יט :

 ךיירטסע ןופ םיטילּפ ןופ םוקנָא ןפומ גנַאהנעמַאזוצ ןיא

 ןופ עצַאנעלעה .ַא טעטימַאק-װיטַאיציניא רעק טמיטשַאב

 ,יקסווָאנקָאס ,יקסווָאקינָאפ ,ןרָאהנייא ,לַאטשירק ,ןָארַא

 רעד טימ ןעלדנאהרעטנוא לָאז סָאװ ,יקסווַאשרַאװ ןוא

 יה ןרזחרעכיא טינ רעמ ךיו לָאז סע וַא

 .סעיצסַא עיהעטילפשעצ ענעקישחַאפ ןופ

 םעד עיצַארעדעפ רעה טימ ףערטנעמַאװצ םעז ףיוא

 ךיז טלדנַאה סע זַא ,ןָא לַאטשי-ק טזייוו 1998 ץרעמ 0

 ןגעוו רָאנ ,עלארטנעצ ערעדנוזַאב ַא ןכַאש ןגעו טציא טינ

 ןט-24 ןופ ץנערעפנָאק רעד ןופ ןטיירגוצ ;עמַאזניימעג ַא

 .גנוקיניירַאפ א ןריפכרוד לָאז סָאװ ,לירּפַא

 רעד ףיוא דלודעגמסוא טײמ ןעמ טחַאװ ןטפַאשלעזעג יד .ןיא

 -עלעה טקייוו ןעמ .ץנעהעפנאק-טייקינייא דעטשרע ףשקיזָאה

 רעפסָאמטַא יד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא טהעוו ןעמ ,סעיצַאג

 .קידבוט-םוי טהעוו

 סָאװ ,טפַאהּק ענעגייא עחעייז ןיוש ןקיפ סעטשיפָאס יד

 ןֶא ,ןריפוצנָא יז ןיײלַא ןוא עלַארטנעצז ַא ןדנירג ןו

 -ַאּפָארּפ רעד ןופ רענדער יד .רענָאז-העד עטריטנעטַאּפ יד

 ףיוא ןָא ן;ייוו ןוא םומעמוא סיױרַא ןטעדט שיסימָאקדעחנַאג

 סָאד ,טוייקינייא זַא ןוא ;טייקינייא ןופ ןטייקידנעהוטייונ רעד

 :עיצקַא זיא

 טָאה ( .24 4 0 סיוופס ?קרעס .ןיא ץנערעפנָאק יד

 90 ןופ ןטַאטעלעה 300 .ןעגנוטרַאוװ-עד שלַא ןגיטשעגרעביא

 ץניווָארּכ יד יד ןענעז םעטעיסָאפ ןוא ןטּפַאשקעזעג

 ןעוועג ןיא םזַאיזטנע רשדו .ןעגנופירגַאב טקיששגוצ טָאה

 ,טנפעעג ךיז ןבָאה ןוויטקעּפסערעּפ עיינ א

 -עפיט יד ןוּכ סױרַא ןענעז ןשטנעמ עיינ .ןטייקכעקגעבו עקינ

 שהעייז ןופ רעדוה םעד ןעמונעג :;בָאה ןוא קלאפ ןופ ןשיינ

 ךיז ט שכװ 26 .טנעה ענענייא .עהעייז קא םינינע

 -אב שיש ייז יא ךיילרפנ אר פ ןיא ןי װש

 -עכע ר יז/ שיק |

 -ו ז ?ואט כא ןזופ ןיוש טע װ'מ ןענ

 .? יש ײב רוע

 -רע ,רעיינ ַא זַא ,ןעזרעד ןבָאה ;סַאמ-סקלָאפ עשיהיי יד

 ושיריי ןיא ןעמוקעגוצ זיא חוכ רענעבענעגרעבא ןוא רעכעל

 .ןבעל

 -עז סָאװ ,ןטּפַאשלעזעג 90 יה ןופ ע=סיל יד זיא םָאד טָא

 -לקרעס ןיא ץנערעפנָאק רעשיראמסיה רעד ףיוא ןעמוקעג ןנ

 -ַצמ-ססנימ :(10 ןירַאּפ ,ירעצזַאסעמ ַאק עה ײר 10) סיווס

 -ןל ,ירַאּפ עד טילעַארזיא לענרעטַארפ ,ץינעשזָאק ,קצעיווָאז

 -םקלָאפ ,קסירב ,דנַאברַאפ - רעקרעװטנַאה ,עטעיפָאס רעווַאק

 -ַאיטיב ןָאינוא ,טניירפ 'רַאפ ףליה ,שילַאק ,עװַאלוּכ ,ףליה

 טילעַאהזיא ,קיטישּש ,"עסערּפ עיינ , רעד ןוּב טניירפ ,טסיק

 ,קצעיװָאזַאמ-קסישזדארג 2 טא ןֹוכ טוניירפ ,ירַאּפ עד

 עד רינעוַא ,ןטַאנָאדטַאּפ ןופ עלארטונעוצ ,קיטלַאבו ןופ טניידפ

 -ָאּפ עלַאיב ,ןילבול ןופ רעחניק ,טעטיזרעווינוא-פקלָאפ ,ןָאיס

 יוש ךיו טש וחֹּמ

 ןטפאשלעזעג עט טז טוז עשידיי וו

 -יופ-שידיי ןופ דנַאברַאפ ,טַאה-רושלוק .רעלַארטנעצ ,קסַאק

 א יא הוט טאש ןופ רעדניק ,ןרעטנאקָאוװ עשיל

 ןיא ןהיי ןופ ףליה עקיטייזנגעק ,עיצילַאג ,גנובעקפיוא עשידיי

 -העביירש ,אהזיא ,ףליה עכעלרעדירב ,עשידיי ,ךיירקנַארּפ

 ,קסישזדָארג ,לענרעטַארפ לַאעדיא ,ווָאשַאמָאט ,דנַאברַאפ

 ,הואסראו עה לעיטימ רוקעס ,ל?יוולעב ןופ רעטנַאקָארב

 -ַאצ , ,תכא לש דסח ,ןדיי-טכָא ןופ דנַאברַאפ ,רָאכ סקלָאפ

 ,ימאו זעה רוקעס ,רטרַאמנָאמ עד לעיטימ ןָאיניא ,קוצאק ,"אומ

 ןדיי ןופ טניירפ ,טפַאשלעזעג ןעיורפ ,ליוולעב ןופ טניירפ

 ,קיא ,ןָאלַאּפ עה רענישזירַא ,דניק-רעטעברַא ,ךיירקנַארּפ ן'א

 -סדנַאל רעוועשראוו ,קסנָאק ,עטעיקָאס רעקזנַאװָאּפ ,קכַאי

 לאקואס .!ןַאזיטרַא ח לַאקיטַא ,רענילבינעה ,?ארשיל ןורכז ,טייל

 ןופ ףליה עלענרעטַארּפ! ,וועשזַאקסַאל ,ווָאכעלעשז ,יקסאקדָאּפ

 -ַארפ רע ריס ינוא סקאפי ,ץעלדעשי ,ןילָאװהַאג ,יושינַאשזרא

 ,עינַאװװקיסנַאהט ,ףיוושז רעטנָאלַָאװ ,טילעַארזיא לענרע

 -אטסנעשט ,לַאילימַאכ דעטטנַא ,,ןַאוטנעס ןופ רעטנַאקָארב

 יכנַאנ ,ליל ,סנַאל :ץניווָארּפ ןופ .עגַארּפ ,ןרעפַאוק ,וָאכ
 -עווַאב-ןעיורפ ,לארשי ינב ,םילוח-רוקיב ,ןיירַאּפחןַאשרַאמ)

 -ַארקָאטשד ,טניירפ עסערּפ ,ןטנעדוטס עשיטַאהקַאמעד ,גנוג

 ,ןיירַאפ-ןעיורפ ,תמא ?ש וו ץעמ ןופ .(טנגוי-טידָאּפס עשיטו

 .(ןכניירפ-עסערּפ ,דניק ןופ טניידפ ,ןײרַאפ-רעקרעװטנַאה

 עשידויי יד וצ טסעפינַאמ ַא שכעלטנפערַאפ ץנערעפנאפ יד

 -עגרעביא ןרעוו סע ןכלעוו ןיא ,ךיירקנַארפ ןיא ןסאט-םקלא וו

 ןש;רָאזיוװָארּפ ןופ עיצולָאזער רעד  ןופ ןטנעמַאמ יד טרזח

 -רעּפרעק רעטקיניידַאפ רעזװ ןופ ןליצ יד ןגעוו טעטימָאק

 וצ גנוריפנָא רעיינ דעד ןטכַאמלופ טיג טסעפינַאמ רעד .טּפַאש

 -עפנַאק יה! :ע צַארעהעפ רעד טיפ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןהיפ

 דנַאהרעטנװא יד ןריפ וצ טעטימאק םעד טודיטַאדנַאמ ץנער

 -וצ ןגעוו גנוקידנעטשרַאפ רעקיטליגדנע ןַא וצ זיב ןעגנול

 -גדיי ןשיזיוצנַאדפ ןצנַאג ןופ סעדגנָאק ןסַײורג .ַאו ןפורפיוג

 -ויִה א וקָאמעה עקיצנייא עקיזָאד יד ןעוו ,לַאפ ןיא .םוט

 רעד דצמו דנַאטשדעהיוו ןסיוהג ַא ףיוא ןכערטנָא ךיז טעװ גנו

 טעטימַאק םעק ץנערעפנאק יד טקיטכעמלופַאב 2

 נַאה רעטכנרהש רעד ןופ קילבנָא ןיא ,,ןעלדנאהרעטנוא וצ

 םרָאפ רעטוצענערגַאב ַא ןיא טייקינייא יד ןריזילַאער ןגעוו

 יה ופ טי ה טכ יי ר א ןרוװי ט ק על א ק א ךרוה

 " עיצארעדעפ רעה ץא ןטפַאשלעזעג עמקילײטַאב

 ןגעוו ץנערעפנאק רעד ןופ גַאלשרָאפ ןפיוא רעפטנע סלַא

 -עחעפ יד טרעלקרעח ,טירשנ ײר ַא ןװיטק על אקס

 ןיא .ןסילשנָא ךיז ליווװ עכלעוו ,טפַאשלעזעג עהעי , :עיצַאה

 - יה נג י א ןוא טקעריד ןדנעוו ךיז ףרַאד ,עיציַארעדעפ רעד

 -תעטנוא ,ע:יב א טימ טעטמיאק-לַאדטנעצ םוצ לע ו הי װ

 -נפערטאב העד ןופ רַאטע-קעס ןווא טנעדיזערּפ ןופ .ןבירששג

 ןעד ךהוה !העװ טכַאהטַאב טעוװ עטיב יד .טפַאשלעזעק העקיד

 ."רוהעצזאהּפ רענעמונעגנָא רעד טיול .ק -צ

 ,רעפטנע ןקידנקידיילַאב ןקיזָאד םעה ףיוא טקוקעג טינ

 - נ י ןא ןליפוצסיוא טעטיפָאק-גנוקיניירַאפ רעד שסילשַאב

 רעד ץא םסולשנָא ןגעװ כעיצַאדַאלקעד על עו די װי ד

 טי



 יד רעכַא יו יעגנודטעוו ע ועכ

 94 יד ןשיווצ זַא א :טיימ ּפָא ייז טפרַאוו עיצַאזעדעפ
 יגעוצאיס ר יט י ת
 .קַאלשרעטנוא .ןשיטיִלַאּפ .א טימ סעיצַאזינַאגרָא ןרירוניפ

 י כו : יע מד
 טננונגַאב טינ ךיז טוָצאה .טעטימַאק-גנוקוי ישרַאפ זשד

 = = 3 טיר (הפ טא שב 7
 ןיוא טָאה רָאנ ,עיצארעדעפ רעד ןיא ןעגנודנעוו יד טימ

 ט 0 טיט האר = שא : סי ההוא ראל טאל
 יה 1 גנוקידייטרַאפ רעד רַאפ  עיצסַא ןַא ןעמונעגרעטנוא

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטנַאר וא , ענעפירעג יןוז 0 תבא תבמס ןע טיטע אי

 -עג זיא לריוג סנעמעוו זוא .ײצילַאּפ

 ןצנענַאמהעּפ עשיידירוי ןרָאוועג ילעטשעגנ ייוא

 -קַא-טלעג א ןהָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא סע
 טעהקעה רעדנעלסיוא-יטנאז יד ןופ ענעטילעג יד תבוטק עיצ

 עציטש .ןגעוו סעטיב 40 עג;ײרַא ןנעעז גָאט ןטשרע ןיִא
 טינ ךָאנ טָאה רעכלעוו ,טעמײכָאק-גנוקידייטדַאפ רעד ןוא
 ךָאד זיא ,עיצַארצסינימוַא ןייק טינ ,לַאקָאל ןייק טינ טאהעג

 .ןעגנודנעוו עלַא יד ןעמוקעגנגעקטנ
 רעד

 ֹע

 ןשידיי

 ם =

 ָארּב יד געוװ ןַאיװע ןיא ןענעפע

 גדיא :- יי = -יזט-
 זנעוו לעווזו טנעהי זערּפ

 ןופ ץנערעפ;:ק דעה טיייז ."יבראפ

 -הַצפ 0 2 דעהנעלקיוא יד ןיפ ענַאל יד .סיוופ ?קרעס

 -עג םַאנפ ייר ַא ןעכוטעגנַא טָאה גנוריגער יד .טפראש

 -רַא יד ןגעק עיבָאפַאנעכק יד ,טיירגענ ךיז טָאה ןעכנימ
 ןופ ןעטיוויטקַא יד טקעדווַאפ טָאה דעדנע?סיוא עקידנטעּכ
 ןופ רעריפ ,ץעבא וָאימִא ןופ ןוא "ןַאפעקַאזסנַאדפ , טעטימָאק

 .ענָאלָאק רעט-9 רעד

 ,ןטרַאק עלַאנַאזיטדַא יד טגָאזעגּפָא ןעמ טָאה רעקדעוװוטנַא
 -נַאהּפ רעד ןופ ןשינעפרעדַאב יד טכַא ןיא ןעמונעג טינ 0

 קימַאנָאקע רעשיזיוצ
 ךיז טָאה םזיטימשסיטנ

, 

 -עמ! יד ןוא ןטכורפ ןבעגעג טָאה קיטילאּפ-גולייטעצ יד

 עשיהיי יד .ךעלנעטננָאט יהאגועג טרילַאטַא ןענעז 'סעקע=

 ןטנעמעפע עסיווקנ ייב ןוא קיאודמוא ןןדאוועג

 -ימאק-גנוקיניירַאפ רעד .גנופיטש-קינַאּפ ַא ןפַאש

 ןריגַאעד וצ טכולשַאב טעט

 קעּבסערעּפ יד ןענעז

 ַאקב| עיצַארעקעפ דעד טומ טייהניוא רעש:

 עטייווצ א טור טעטימאק-גנוקיניירַאפ .רעה

 .1958 ילוי !ט-9 םעד סיווס לקרעס ןיא

 ץנערעּפנַאק

 += ןראיי* רוה ריירי
 םו5 -- =ףןצ וו וי, ןֿבּי

 יראפ =צ*
== 

 כפ תוור יסא:זאג ורק
 ספ ןלַאנָאיצַא

: 
 2 ןר

 רעה טעכרַא אי !קיבלעז ןיפ דעכאטקצ ;3-6 םעד
 ועו שע = יא א ןעיב;עו ;ן.= וע = יקוִצ ןש םעד

 םודנַארָאמעמ .ַא םיוא דנַאב

 םוצ וצ םיא טלעטש ןוא

 .ןזייוװַאב עכעפכַאז

 יאר יי לו וואר ראג
 םזיטיפעסיטנַא

 רעה וצ םוח הא זררויכיייפו'ח את ;ר "= -
 ועד ו ןור יַא טבעלײנפערַאפ טרע בָאטקָא ןײ:ײ19 םעה

 -יא-ת היא האח זאא רייאפ דויד יה .*ןי -ןי קז! ת א; ר ,ןאאא יד,
 נַארפ םוצ סַאה ןגעק ,קינַאּפ רעד 15 ק גנו עקלעפַאב רונןשי ןיי

 סע .גנורעטנענרעד רַאפ ,;נורעדירברַאפ

 רעד רַאפ ןטַאקָאװדַא ןופ טעטימַאק ַא טלעטשעגפיונוצ שרעוו

 .גנוקידייטרַאּפ רעשידירוי

 טווהּפענקַיוא דלַאב רעבָא טרעוװו עיצַאזינַאגרַצ עגנוי יד
 נעעשעג רעשיטצמארד ַא ייב

 ועוש

 יוא טקוקעג טינ ,ןעכנייבו ןיא

 לרעבמעשט ןעקיָאשַאב טָאה

 טהעוו --- "םולש ןּופ העטעז 1 0 :
 םיא ןבענכָאנ זַא ןוא גירק םעד םיירג רנאקשטייד-העלטיה .זַא

 טעז טימרעד ןיא
 ןַאמלעדָאנ ןעמ
 .טנאקיפ ארט ןוא

 .סערוטנַאװַא עלַא

 רַאב ןטפַאשלעזעג ענעקָאלשעגנָא יה ןוא דנַאברַאפ ְךעד
 יד טהניוװשרַאפ סע .עגַאל רעד ןוּכ טייקטסנרע יד ןפיירג
 .ןבעל-עטעיסַאּפ ןגנצענעדגַאב ,ןקילַאמַא םעד ןופ עיצרעניא
 -ַאנידו ןוא גנוווש ןפורעגסיורַא טָאה ,טודעיוק סָאװ ,רַאסעג יד
 עלא תיזיליבאמ ןעמ ףדַאה ,ןָאק ןיא טייטש ץלַא .םזימ

 +נירג ןגנוי ןופ סָאש םעד טצונעגסיוא ןבָאה ס:צַאנ יד ןעוװ

 רעה ןופ רַאײערקעפ םעה טש:עדהָאמרעד טָאה העכלעוו ,

 ןוא ( .11 .98) ,טַאד ןאפ ,זירַאּפ ןיא עדַאקַאבמַא רעשטייד

 ,ןריי עשיליוּפ עֶּלַא ןפוא ןכעלרעדיוש ַא ףיוא סהימָאהנָאפ

 רעד טָאה ,ןישנָאבז ןופ -דנַאל סמענייק , ןיא ייז קידנבייירט

| 
: 
: 
 ן



 דנַאברַאפ רָאי ןעצ 24

 ןיא סעיצַאזינַאגרָא שנייז עֶלַא ףכית ןפרָאוועג דנַאברַאפ

 ךעלקערש ןעוועג זיא ענעבירטעגסיורַא יד ןופ עגַאפ יד

 ןפעג לָאמַאטימ ךיז ןבָאה רעדניק ןוא :עיורפ ,רענעמ

 ?רעייז רעקוזא

 רעשטייד ןוא רעשיליוּפ רעד ןשיוװצ ,דלעפ ;עיירפ ןפיוא

 -יזעהּפ ןופ ץנעוורעמניא יד ןפלָאהעג טינ טָאה סע .ץענערג

 שש ו ןבָאה סָאוװ הוזור םנעד
 שובעג } .טעוועשובעג !

 3 אי -םינימ-ןרעפיוא ייווצ ;בָאה סָאװ טָא ? ןבָאה וצ ארומ ןעה ייז י =+ . =- 0: טי י"ה : א0=- ייד

 יז ןלעװ יו ,ןעכנימ ןיא דֹנַאל ץנַאג ַא :טערמעגּפָא ןרָא

 יספ

2 

 שי: 2
2 
- 

2 
 -+ ר: = 3: וע 4 = 4 ןיז 2 + 3 א

 א ןןא עינ א ט ַא ןָא טביוה דנַאברַאּפ רעד

 ןרעטנוא ,טעטימאקדעיצ| .17 .11 88 םעד עיצקַא-לטַאז

 דיא ת יי * : - -
 ןנַאברַאפ ןופ עיצַאגעלעד יד

 טעטימָאק-פפליה רענישזנָאבז ןיא ןעמונעגפיוא טרעוו

 ףיוא .טעדנירגעג טרעוו ץישּפיל קַאשז רָאטּפלוקס ןופ ץיזרָאפ

 טרעוו ןעגנולעטשראפ-העטצעט  ,ןעגנולייווראפ  ,העלעב עַא
 ט-8 ןופ גָאט-למַאז ןיא .זייּבש ןוא גנודיילק ,טלעג טלטַאזעג

 רעדניק יד ליִיטנֶצ ךיוא ןעמענ::1939 הַאונַאי

 רע ןופ דנַאטשַאמ ץא ,עיצַאגעלעד ַא .ןקוש
 עּכב ת

 טריפ ןוא א ץכז ןייק טרָאּפ ,(?יווקשב - ןופ רעטנַאקָארב)

 הא .דנַאברַאפ ןכהוה טלפאועג .רפ טנויוש 80 ךיז

 -ירבַאפ-רעניקָארַאפ יד ךרוד טלמַאזעג קנַארּפ ט נ

 -כעלטנפע עאנַאג יד ףיוא טרעדור טעטימָאק-עיצקַא דעד

 -נקעטושנא רעהי רַאפ טנרָאוו ,עשידיי-טשינ יוװ ,עשידיי ,טיייק

 טעטירַאדילאס וצ טפו 6 ןעמארא ןופ טייהקנַאהק רעקיײדי

 -טנפערַאּפ רואינש ןמלז רעביירש רעשידיי רעסיורג דעד

 :טביירש רע ווו ,"ןפוה ענעבירטרַאפ יד. :לעּפַא ןַאא טכעק

 טסעגהרַאפ ,ןשיט עטויײרגעג ערעייא ייב ךיז א ריא ןעוו -

 -וג םוצ גנוצ .רעזנווא ןרעוו טּפעלקעגוצ לָאז . ןיא טינ

 .":םענראפ ענעכירטרַאפ ערעזנוא ןלעוו רימ ביוא ,ןעימ

 טט ר א ד רעד, :טנכיידש ןָאסנָארַא םוחנ רָאטּפלוקפ רעד

 ייב ךיז ףניפענ ,ז נ י א ןופ טטעאנ ױזַא ךָאה ךיז טניפעג

 ןטּפַאשלעזעג עשידיי

 ."'ר י מ, ןגרָאפ רשפא זיא סָאה "יי ז, .לעװש רעזנוא

 סעטעיסָאס רעקילדנעצ ,ךיז :רעכרַאפ ןעגנולמַאזרַאפ יה
 .ענעטילעג יד רַאפ ןעלכַאז ןוא ןיילַא ךיז ןרעײטשַאב

 טעטידַאדילַאס עלעודיווידניא יד קעװַא ןיוש זיא טייוו יו

 -סבעה דעד וצ -- עה מ ןשיווצ ףליה עקיטייזנגעק ידו --

 !על ַאנ אי צ ַא נ יד -- טעטירַאדילַאס ןופ עפוטש רעש
 -עג טָאה תונברק רענישזנאבז יד -ַאפ עינאּפמאק יד ביוא

 יד סָאװ א סע זיא ,םענרַאפ ןטגייווצזַאפ ַאזַא טַאז

 -קַא יד ,שנגעג רעויעקַארק יא עטציילפדַאפ יד דַאפ סעיצקַא
 ןוא ןליוּפ ןיא עײהימָאהגַאּפ יד רַאפ ;םיטילּפ יד רַאּפ .םעיצ
 -קנארפ ןיא עיבָאפָאנעסק ןוא םזיטימעסיטנַא ןגעק ,עינעמור
 -טפאשלעזעג ןופ ןעמרָאפ עיינ טכַארבעגסױרַא ןבָאה ,ךייר
 ןָאטעג א ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עיינ ,טעבזַאו רעכעל

 שלופ רעד .עכַאמ רע :

 טסיינ םעיינ ַא ןבעגעגניידצ ײָאה ןשטנעמ-םקלָאפ יד וצ יודט
 .סעלנאּפמאק עלַא| ןיא

 ֵײ צי: = 5: 2 2 ש ++ יט =!

 ׁשֹו טי

 -עטצ 82 עשירפ יד ןירַאּפ יא ןזייװַאב ןוצ ךיז ןביוה םע

 -רוצ יח .קנַאלשטייה ןופ ןוא ןישנאבז ןהפ ,םיטילּפ סעָאג

 .עקידנדייק-טיונ

 -עג טרעוו סָאװ ,ךיק ַא

 .שזנָאטנַאס יר 8 ףיוא

 ןטכוש עיינ ךייא .טפַצש טייקיוָאלכמעב

 ןדנירג וצ טסילשַאב דנאברַאפ רעד

 1999 רַאװנַאי ןט-24 םעד טנפע

 -ךיוה רעד ,טעטימָאק רענַאיוװע רעד ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 רַאפ "!עגנוזייל , בוז ,ןענניקטכילפ רַאּפ יי

 ,ענַאיג ןייק ... ןקיש ייז קידנלעוו ,םיטילּפ

 =" גיוהיפנא רעד העטנוא ,בוש:- רעז

 ד

 -ירַאּפ רעה טָאה

 ןכיונשעג ,דנַאברַאּפ |

 ןיא "דעהיפ, עסיוועג ייב אזַא עֹבַ ַא .ףליה רעקידפכית וצ

 ןזָאפ הא "רענעלּפ עסיי-נ , .;געוו ןטכַאדט וצ "רעגדוָאזרַאפ ,

 -יּפָאטיא ףיוא ןפָאה םזירעלמיה ןיפ תונכרק עכעקקילגמוא 0

 סעיצַארעּפָא-חומ עש

-; 

 -עד ןַיּפ עיידיא יד טאה :טּפַאשלעזעג עשיהיי יד ןשיווצ
 יד ןריטיזיוו סעיצַאגעלעד .סעיגרענע עיינ טקעוועגפיוא ךיק
 יד וצ גנויצַאב ןוא גנונדרָא ,טייקנייר יד ןרעהנוולצב ןוא ךיק
 .(אפונ רעסע יד ןופ טלייוועגסיוא זיא גנוטלַאורַאפ יה) רעסע
 קיש רעקעב ;סײשּכ ,רענייב ,שיילּפ טסיזפוא ןביג םיבצס
 דיי .זייּפש ענעדישרַאפ טימ :גרָאזַאב רעמערקדזייּפש ,טיורב
 טלַאה ןפלעה ןוא ןענָאק ייז סָאװ :עגנערב רָאי ץנַאג ַא ןופ

 ןפערט ,טכעלטנפערַאפ -;ַאד 0 סָאװ ,ןעגנולמַאז יד ןיא

 רעייא 70 טקמַאזעג שטיוװעלעקנַא םַג ַא
 ןט-3 ןופ ןעיוופ יד טפוה, עא םַאדַאמ .רפ 100 ןוא

 רעה זיא סע .ךיּכ רעד ןיא ןפקעה ןעמוק -וצ .דנָארַצ ןט-4 ןייא

 עקירעגנוה ערעזנוא .ןפלעה וצ ,סרעמימ עשיהריי ,זנוא ו;פ בוח

 ."טיונ  דעייז ןיא רעהיר



: 
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 טינ (רעטאע י-רע טעהרַא רנ ישידיי רעזידַא )א ַא א רעד

 .ךיק רעד ראפ גנולעטנ שיהָאפ ע עטטיכיזמא א

 ןוא ךיק יד טשינ טנעקרענָא "טניאשזד , רעד רעבָא

 -ינַאגרָא יד ךרוד ןפַאשעג ןרעוו ןעלטימ עלַא .טינ יז טציטש

 -נֵא טינ יצ ,שגעו קָאלשעגנָא ,ץניוװָאדּפ ןוא זירַאּפ ןופ סעױציאז

 ןבעגוצכיורַא טכעלגעמרעד סָאד .דנַאברַאפ ןיא עטעכַאלשעג

 1 ַא ןגָא:ימ 0

 רעדיוו ןעמענ וצ אהויב יד

 ןטפַאשלעזעג ענעסָאלשעננָא טפ עסַאמ רעד טימ טו

 ןיא דנַאברַאפ ןוּפ ץנערעפנָאק עטירד יד ףיונוצ טפוה יז ןוא

 .19989 ץרעמ ןט-19 םעד ,"ראטַארעּפמיא , ?עטָאה
 -אזוצ ןטעברא רי בה : ןַאד טביירש לַאנַאש קרַאמ

 ךיז ןלעוװ ןליצ עטערקנָאק עטמיטשאב יד ףוא ...ןעמ
 עו ןדערוצפיונוצ ךיז 2 ועגוצ רשפא ןענעק ןדיי

 פיוא עלערוטלוק ןוא ץלַאנָאיצַא
 "...םייצ גנַאל ןיוש זיא סע .ןבעל רעזנוא רַאפ ןבַאג

 לקיטרַא ןיא טביירש ץישּפיל קַאשז רָאטּפלוװקס רעד

 ןיא, -- "ףירגנָא ןופ טייצ רעד ןיא , : ןעמָאנ ןרעטנוא

 עז ץנערעפנָאק רעקיטנייה רעד ןיא גנוקילײטַאב ןיימ

 )קידנטעברַא יד ןשיווצ גנודניברַאפ ןופ לָאבמיס ַא ךיא

 ךיק ןיא סָאװ ,ךיז יירפ'כ .-ץנעגילעמניא רע 2

 םיבצק עשידיי ןוא ןכעשט ןוא רעינַאּפש ןסע ן

 ,שיילפ ןבעג ייז ךיוא ןענעק ייז סָאװ יי 00

 ."טעטירַאדילָאס ןופ ליפעג ןייפ ַאזַא קי רַא

 ףכַאק ןופ ןכייצ ןרעטנוא טזיטש ץנערעפנָאק עטירה

 .טכעה ןַײא ףליהטסבלעז ,טייקינייא רַאפ

 רעד ךָאנ ךיז טרעגרערַאפ עגַאל שלַאנָאיצַאנרעטניא יה ןעוו

 ,יימרא רעשטייד רעד ךדוד עיקַאװַאלפָאכעשט ןופ עיזַאװניא

 עיצַאוַאלקעה עקידנגלָאפ דנַאנרַאפ רעד טכעלטנפערַאפ
 :ָאידַאר ןוא עסערּפ רעד ןױא

 - 2 א שטק7 ינייראפ עלא קא ר 8 הי ואק
 ֹּת

 צַאנ ,עשיתיידיא ערעכעה

 22 םויק ןלַאנָאיצַאנ ןרַאפ ףמַאק םֹו

 יז ךײרקעַארּֿפ טעװ סעיצצנ עשיפ
 עוהזעה נאט ןימ עמאזוצ ןשגנוװצענ

 -רַאפ וצ ךיז רעדנעל עשיטַארקָאמעד
 הע 2 הלא רע טש 2 רוט .(ק יד 0 8
 בא 8 יי ח וו ם עי סע הנ א א ןכשעס טכנ אה

 שה על ק הע ה ; םע דכעש ער ע 802 אש

 וי עשקפעהר נא טעבננ א עק א זא-הײמ
 ןקיטמש יש 0 (וװא הואט עא ס 0 ץלע װ
 אט 0 מ) סה ב רש ײ ן היבש אופ גוש

 ?יצ ןטימ עיצקַא ןַא ןריטַאלקָארּפ וצ ןסָאלשַאב טרעוו סע

 ןענ ָאיװא ןַיֿפ עיליהרדַאק סע ןַא ןפַאש וצ

 -עיצַאיװַא העשיזיוצנַארּכי רעד רַאּפ

 ןוַפ סולשאב םעד רע-נוא ךיוא טציטש דנַאברַאּפ רעד
 ןיא !ןײשזַאגנַא ןענַאק ךיז ןלָצז העדנע?סיוא זַאו ,גנוריגעה רעד

 ןייג ףכית ןלאז עזָאלנטַאטש ?' ןַא ןוא ייכױַא רעשיזוצנַארּכ רעד

 .ןעניד
 -נָאבז יד רַאפ גנוגנעדטשנצ יד טקידנערַאפ ךיז טָאה םיוק

 .עמַאדה עיינ א ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע יו ,ןדויי דעניש

 :םומי יד א 7

 "גנולפייווצרַאפ ןופ ןפיש יד,

 ןטנַארגימע עשידיי ףופ ןפור ךדוד ןרָאװ

 -ירעמַא-םוהד ןיא ןרָאכעג ןשנעז סָאװ ,דנַאלשטייד ןופ

 -וצּפָאדַא ןזיװַאב עב יע ערערעמ .סנפַאה ששינַאק

 רָאנ ,עקירעמַא-םודה ןוא לַאדטנעצ ןיא עקזידנזייד ערעייז ןזָאל

 ןבילבעג !ענעז "יאוק ;עפ .,ףיש רעה ןופ ןטנַאהגימיא יד

 -ץ:ענערג רעד ןוא ,אנאװַאה ,ןפַאה רענַאבוק יא ןקעטש

 .ןדנַאל וזצו רעה עד טגאזעגּפא .ייז טָאה א נָאק

 -קימַאפ לייוו ,ןגיטשעגסיוא 8 רָאנ ןענעז םיטילּפ 961 ןופ

 .עמכוס עסיוועג ַא טלאצעגנייא ייז רַאפ ןבָאה סעי

 ןייק ןרעוו וצ טקישעגקירוצ םיטילּפ יד טָארהעג טָאה סע

 רעסַאװ ןַײא ןפהַאװ וצ ךיז רעסעב ,רעבָא ןרעווש ייז .גרובמַאה

 א דרטנעצנאק עשטייד יד ןיא ןרָאפקירוצ יוו

 ךיז םיוק !שידענַארט יד ןלעטשרָאפ םיוק ךיז ןָאקל'מ

 -רעּפ רעד ןופ ןּוא ?גענ עשיטסירעלטיה יד ןופ ןסירעגכיודַא

 -קיהוצ ייז טָארה טא ןוא ,גנוטַארסיױא ןופ רַאפעג רעטנענַאמ

 .םונהינ ןיא ןעמוקוצ

 רעה ןופ טנעדיזערּפ םוצ ךיז ןדנעוו חעגריב דע;ַאבוק 0
 לָאזמ זַא ,לעּפַא ןשיפַאהנעלעט ַא טימ סילבוּפער רענַאבוק

 .ףיש רעד ןופ ןגייטשוצפיוא עכעלקילגמוא יה ןביולועד

 .ןשיורפ 250 ןוא העדניק 200 ךיז ןעניפעג ףיש דעד ףיוא

 ו

 ל
 ו
4 
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 ןטּפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאֿפ רָאי ןעצ 26

 -יסנַאמע רעד .דובכל עיצַאטסעפינַאמ ַא ןעוועג זיא סאה רעסַאװ סיוא םיא טלעפ'ס זַא ,טרעלקרעד טנַאדנעמָאק ,רעד

 וצ טייקנדנובענוצ ןופ ןוא ךיירקנַאהפ ןיא ;ןדיי ןופ עיצַאּפ .עזייר רעהעגנעל ַא דאפ ;גראונפע ןוא

 שאק יי יי טוצכאההו רעה יד ,ןטַאטלוזער ןייק טינ ןביג ןעגנודנעוו ןוא תושקב עלַא
 םעד ןיא לייטנָא ןעמענ סעטעיפָאס ןווּכ 'דעייטשרָאפ 0 ףיש עטייווצ .ַא ןָא פסוק ?ייווהעד .ןרָאפקירוצ זוכ ףישי

 .טעקנַאב ןקיזָאד ןַא םישילּפ 100 ַא ךיז ;עניפעג סע רעּכ לא ףיוא ,"רהנַאלפ ,

 רעטסינימ יו ,ןטייקכעלנעזרעּפ עשיזיוצנַארּפ עטסערג יד היא געוו םעד ןעמענ ןפיש 2 יד ןוא .ןדנַאל וצ !ןשינעביױֿפרעד
 קַאשז ,ןַאלָאר ןעמָאר ,שזנַארגַאפ ָאעל רעטסיניפ ,יקנעּפמאק ןא וע עק אס יי .ט עה יע"אק יה טיט בא
 טיצַאטסעּפינַאמ רעד וצ ןעגנוסירגַאב וצ ןקיש .א .א ָאלקיד ?גרובמַאה ןײק

 .טפַאשטניירפ העשיזיוצנַארפדשידיי ןופ ןוא טנעמַאלרַאּפ רעשיזיוצנַארפ רעד טרָאװ ַא ט'מענ ןַאד

 -נַאהפ רעד ןופ רעייטשהַאפ ןבָאה .טנווַא ןקיזָאד םעזד ;!ןייא -עה ַא ןופ טקעיארּפ ַא ןגָארטעגניירדַא טרעוו 10 .6 .89 םעד

 יה טסקנוּפ זַא ,טרעכיזרַאפ זנוא עיטַארקָאמעה רעשיזיוצ געווקיוא ןדַאטינַאמװה א ןכוז לָאז גנוהיגעה יד זַא ,עייצולא

 ןפמעקַאב תוחוכ עלַא טימ ייז ןלעוו ,דָאירעּפ-סופיירד ןתעב .ןטנַארגימע יד ןופ עייסידָא רעשינַארט רעד רַאּפ

 ."ינעכרעשזד ןיא דיעמ , םזיטימעסיטנַא ןופ טפינ םעד הש 0 נע ,ךיירקנאהפ : ;רעקידלַאב ַא זיא טאטלוזער רעד

 בושי !שוחיי ןופ םיחילשי ייד ןבָאה טנווַא ןקיזָאה םעד ףיוא ןרישזַאסַאּפ 1.000 ידו ןעמענפיוא ןלעוו ,דנַאלָאה ןוא עיגלעב

 -יירט עטיירנ-תונברק ןוא .2ייקנדנובעגוצ רעייז טדיטַאקקָארּפ ."גנולפייווצרַאפ ןזפ ןפיש , יד ןופ

 .טייהיירפ ןוא עיטארקַאמעד ןופ ךיירקנַארפ םויצ טּכַאש ןָאלוב ןייק ןָא טמוק טנעגניטנָאק רעשיזיוצנארפ רעה ןעוו

 טוסטו 664 ף68
 - 5) טאפ פא (תסאאמש 66

 3016 5 סע - יב
  פ ?ראמסא ראד ןטפ ומה 8 1 אס סטא8 9 טא 2 וה טא

 ?ו8 8
 רעד סָאװ ,עילירדַאקסע

 -עג טָאה "דנַאברַאפ,

 . . -יוצנַארפ רעד טקנעש

 : 5 הי : .ײמרַא רעשיז

 - .טאוצס8 8 1030 םס טסת טז
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 עה" 8 יה טקיש ,1989 ינוי 1ט-20 םעד "סיראקאה , ףיש רעה ּהיוא
 -נָא רעד דעטנוא עיצַאגעלעד ַא ןגעקטנַא ייז דנַאברַאּפ רעד

 רַאפעג-המחלמ יד .קידנקירדרעד טרעװ רעּפכָאטטַא יה יד טימ טהירעפנָאק שכלעוו ,יקסווָאקינָאמ .י ןופ גנוריֿפ
 ץלא ןעגנוטיירגוצ-המחלמ עשיטסיהעקטיה יד ,טפרַאשרַאפ -רָאפ עוויטַארטסינימדַא ןגעוו ןצנַאטסניא עלַאד רָאטקעפער ר
 סענָאב ,סלַאװַאל יד ,רעטערַאּפ עשיזיוצנַארּפ יד .רעטלוב -קַאדער ,יקסיַאר .ַא ןופ טיײלגַאב ןטַאגעלעד יד .ןטעטילַאמ
 ןגעק דנַאטשרעדיוװ םוצ ןעגנוטיירגוצ ןופ ?עטשנָא ןוא ןכַאמ 60 טכַארבעגטימ ךיוא ןבָאה ,"עכערּפ עיינ; 0 א ר

 עה .סקעבעג ןוא גרַאװרעקוצ ,דַאלָאקָאש ,טכורפ טימ ךעלקעּפ
 ןהיי עשיזיוצנַארפ יד רַאפ יװ ,עשידנעלסיוא יד רַאפ רַאמַארד רעק;זָאד רעד ייב ךיוא טָאה עיצַאזינַארָא עגנוי יד

 עלַא :רָאלק ןיא עגַארפ יד .עמעליױד ןייק טשינ ךיז טקענש רַאפ שינ;חנעטשרַאּפ ךס ַא ןזיװעגסױזַא טייהנגעלעג -עשימ

 ןדיי רעטנזיוט .םזירעלטיה ןגעק ןרעוו ןפרָאוועג .ןפרַא תוחוכ .ּתונברק עשיטסירעלטיה יד ןופ :גנוּקידייטהַאפ דעד

 ןוא ןעאהובהקגנוריטורקער יד ןיא קיליוויירפ ךיז ןדלעמ

 .גיהק ןופ טייצ רעה ףיוא ךיז ןהישוזַאגנַא

 ךָאנ ךיז ןעניפעג ,גנורעלקרעה-גירק רעד ןופ טנעמַאס ןיוא עיצול ַאווער ע /שיזיוצנַארפ רָאי 150

 טביוה עיצַאזיליבאמ יד .זירַאּפ ןיא דנַאּברַאפ ןופ רעריפ עלַא
 טיירג ןענעז ןשטנעמ-סקלָאפ עלַא .ןערדַאק עסיוועג ןהירנֶא ןָא ןופ גָאטרָאי ןט:180 םעד ,טייז ןייז ןופ ,ןרעייפ וצ: ידכ

 -יירפ יד ןקידייטרַאפ וצ ןעייר עט יד ןיא ןלעטש וצו ךיז -רַאּפ רעד טָאה ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארּפ רעסיורג רעד
 .ןטסירעקטיה יד ןפמעקַאב וצ ןוא טייה יעסרָא'ה יעלַאּפ יא טעקנַאב ןסיורג ַא טנדראעגנייא דנַא

 טעטימָאק ןופ ןשטנעמ יד עא שטפניפ יד דעבָא .1939 יני ןט-14 םעֶד



 רק דט טא ןיא

 ןקא דנַאברַאפ

 טייקיניוא עטרעמשע
 טריזילַאהַאּפ ןבָאה א 5 רעד ןיא

 זיווַאכ טשינ טָאה רע ןוא דנַאברַאפ

 םיא ןופ טָאה בוׁשי העה סאו

 םיא ןענעפָאװַא

 לער ןבָאה רעו

 .שזנָאטנַאס יד ףיוא ךיז

 וו יר 6 ףיוא ךיק עייווצ ַא ןראוועג טנ
 טֿפיטענסיױא

 ר ףיוא 000 ןוא

 בעגרעביא עכעלטע

 ןוופ "דָאזקעז האב ןיא שווער 2

 טקיריילע /גסיוא

 יו ,ענלצנייא ז

 ןוא זירַאּפ טזָאלר

 -צדָאװש  ,ןאמלערַאנ

 -ייד רעד ןופ ם

 מל ,ןאנ טניירפ קָאװ ,

 -שייז ּפָא 0: ר א

 עו א רעמ זיא

 בע ייה אפ אי א

 ןּופ א רעקיה

 .ןֶא ךיז טבייה

 ַא ּפ ו ק ָא

 א 1940 ילוי

 ןעוועג טייירג

 ןיא יי עשיידיי רַאֿפ 5 דר שש אפ ,רעקע נַאה

 בנ= היור יראיא יו ײאו יראפ םזלאה .םוש
 21 -=יד ןקַאנָא 3842 ן ופ= ץ-פװ/

 2 ר+/ זית ןףואא הוד .ן-ופישחווא וו רת
 -ַאּפָארּפ , ה ןופ ןליוװ םעֶד ןריפיצסיונ ךיירקנַאהפ

 טרַאל דש העקלעוו וצ ,גנוטַאדַאב ַא ףיונוצ טפור ידעקענאד

 ךַינידרָאָאק םעד לעויצעּפס ,סעיצומיטסניא עשידויי עלַא ןייא

 ,עשיר ךיק ,העלָאקס ינָאלָאק) עיצַארעדעּפ רעד ייב טעטימָאק
 רימ .עירָאטסיסנָאק יד ןוא ("דנוב , ןופ ךיק ,עשז:ַארשב ךזס

 א -ראמרעד-רעטעּפש רעהי א שרעזנוא ךרוד ןרעלקרעד

 זַא ,עשטכבָאט העטהיטרַאּפעד רעטעּכש רעד ןוא ,ַאקיא רעשעד

 גנוטַאהַאב .אזַא ףיוא ןייג וצי ןכעדכהַאפ ַא רַאפ ןטלַאה דימ

 ַא ןופ טנַאה יד ןקירד וצ וי

 עז ןַאמכיײה .דח ןוא רעקורק זַא ןוא ףערטנעמאזוצ םעד ףיוא
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 .(="ףישזוא , ןיא ןרָאװע :

 וצ רעסעב עיצקורטסניא ןַא טמוקַאב ןַאמלעדָאנ טניירפ

 -עיציפא יד ןעמוקַאב יוװ ,שזנַאטנַאס יר ףיוא ךיק יד סילש

 -יה וצ ןוא ? א ג ש 7  ןרנָאיצקנופ וצי שינעביולדעד על

 זַא ,רָאלק ןעוועג ןַאד ןיוש זיא ,בנא .רענעלּפ עשטייד יד ןענ

 ןעגנוגנידַאב עלַאגעל ןץא טשוו גנוגעװַאבדדנַאטשרעדיװ ןייק
 ןעניד רָאנ ןענָאק ןלַאקָאל ענעּפָא יד זַא ןוא ןייז ךעלגעט טינ
 סד .סעווַאלכָא רַאפ עקּפַאלוּפ ַא סלַא ָאּפַאטשעג .רעד :וַאפ

 יר ןיא יױזַא ,קיטכיר רַאפ ןזיװעגסיױרַא רעטעּפש ךִיז טָאה

 בנשיב .ַאל עד יר ,עשיר יר ,ָאלשואו יר ףיוא יו ,לּפמַאט יד יש וו

 ( .וװ .א .א ,ענָאז רעיירפ רעד ;?יא ,סנַאזעפ

 זירַאּפ .ןייק ןעמוקעגנַא ןענעז ןטַאהלַאפ עשטייד יד ןעוו
 טינ ךיז קינילק-סקלָאפ יד ךיוא טָאה ,(1940 ינוי ןיא)

 ןוא שיזיוועד ַא ייצילָאּפ ידיטכַאמ 1941 רַאונַאי ןיא ,ןכָאלשעטג

 והיי עשידנעקסיוא טנזיוט 8 עטשרע יד ןעוו ,יַאמ שדוח ןיא
 טרעוו ,דנַאלָאד ַאל ןָאב ןוא עיוויטיּפ ןיא טרינרעטניא ןרעוו

 -ייצילאּפ העה ןױא ןפורעג ַאשזָאביר טנעדיזעװּפ רעה
 טרעהַאפ ?טַארנדוי, ןופ א ַא וו ,רוטקעפערּפ

 רעטנוא קינוקק-סקלָאפ יד לעיציּפא ןבעגוצהעביא ףיוא םיא
 -רַאפ וצ ףיוא טייצ טרעדָאפ דַאשזַאביר .תוסּפורטיּפַא 7

 -עג ַא זיא עימוטיטסניא יד ל"יוו ,טעטימַאק ןייז ןקידנעטש
 .עבעלטּפַאש 2

 ןלעכַאב טעטימָאק ןופ רעדילגטנמ- ענעבילבעגרעביא יד

 יה ןסילש וצ ןוא גנונייייוו - ןייז ןזָאלרַאפ וצ

 סָאװ ,רעכנַאּפכיד רעקיצנייא רעד זיא סָאד) ,קינילק-סקלָאּפ

 ןופ העייטשראפ םעה !:ריטסשהַא וצ כא ייציכַאּפ יח

 טעטוימוָאק רעד .םיא טדיטהָאּפעד ןוא אקסאל ,ןדרָאדהעטעכרַא

 -יסאק ווָאקרעב ,טנעדיזעהּפ דאשזָאביר ,ןופ דנַאטשַאב ןץא

 -רנַאדג ,ןטנעדיזערפ-עציוו ----ןַאמסָארג ןוא דרַאבצרַאוװש .,רעי

 רַאטערקעס-ףליהעג --- גרוכזניג ,רַאײער א שטעג "=

 .ךיז טלאפעצ ,ןרעלָארטנַאק -- אקסאל ,לעּפמַאג א

 *) טתוסמ 606067216 065 181261168 06 172006.
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 ,אקסאל םירבח יד טדיטרָאּפעד ;רעװ  עיצַאֿפוקֶא רעד תעב
 .ןַאטשַאר ןוא יו ,דרַאבצדַאווש

 -נעווטיונ יה טלעטשעג ךיז טָאה דעוט
 ןגעק ףמַאק ןלַאגעלמוא ןהבמוא ןַא ןופ טייקיד

 סזָאד טא ןענ אט שר אה ן ב ַא ה יו ז - .ױצַאכ

 רעש הא 0 וו א

 הטא קקןוטרלהיצ על ;"אי ץא 2 ח2כאוט 6

 יא ירוװ ;.תוונ 2

 -האה רעה ץיא יװ ,ןט ראהופ א

 ל ג

 -עגוע ןעוועג טינ ןענעז ןטּפַאשלעזעג ערע
 טפַאשלעזעג ןייק טהעוו לעיציפַא םנה .ףמַאק ַאזַא וצ טיירג
 -יטקָא עלַאגעל שהעי ּפֶא רעבָא ךיז טלעטש .,טזיילעגפיוא טינ

 -נעמַאזוצ-ןסַאמ  רערעי ןופ רַאפעג רעד בילוצ טושּפ ,טעטיוװ
 | סעטעיסָאס יד ןופ ןטעטימָאק וא רעז

 טזָאלעג טינ ןוא רַאפעג עקיזָאד יד

 ךיוא טָאה סענָאז ייווצ ןיא דֹנַאל ןופ ג

 עהעווטע" טלעטשעגּפָא ןוא טפַאשרעדילנטימ יד ןמלקערב צ

 -ָאלב ךיוא ןבָאה ןשטייד יד .טייקיטעט עלַאגעל עטהיזינַאגדָא

 ד סט אהַאּפ ןוא קנעב יד ןיא סעטנַאק-עטעיסָאפ יד טריק

 -ילנטימ עקיטפרעדַאב-=ײונ יד עצ:טש .ןבענ !ופ טייקכעלגעמ

 .רעה

 -רַאפ טָאה .דנַאכרַאפ-ןיפ טעטיוװיטקַא עקידחמחלמ-הַאפ יד

 ןעיידיא יד .עסַאמ רעד ןיא ןרוּפש עפיט ןזָאלעג ךעלדנעטש

 -עטַאהעג ןבָאה קלאפ ןשיזיוצנַארפ ןטיס גנורעדירברַאּפ ןופ

 ןופ ןטנעמוגרַא יד .עיצַאטרָאּפעדו ;ןופ .ןדיי רעטנזיוצ טצעוװ

 -יוצנַארּפ רעד ףיוא הטילש קיניײװ .טַאהעג ןבָאה ןהעכיירטש

 ןבָאה סלעבעט ןופ ץומש סרעטש יד .גנ יענער רעשיז

 -עד עשיזיוצנַארפ יד סָאװ 2 עתמא סָאה טקעדהַאּפ טינ
 -עג טָאה ייז עוו ,ןדיי יד ןופ טכַאמעג ךיז ןבָאה ןטַאחּקָאמ

 -עסק ןטעק ,םזיטימעסיטנַא ןגעק זנוא טיפ ןעמַאזוצו טפמעק

 ןופ ןּפיצנירּפ יד רַאפ ,,טוטַאטס ןשיהידש ַא רַאפ ,עיבָאפָאנ

 .1789 ןוּפ ןוא טייקּכעלשטנעמ

 ןרַאפ ןהָאוװעג טצנַאלּפרַאפ ןענעז סָאוו ,רעטייב יד טָא

 סָאה ןעוו ,עיזַאװניא רעד תעב ןטכורפי טכַארבעג ןבָאה ,גירק

 -טייד עלַא לקש טימ ןסױטשענּפָא טָאה קלאפ עשיזיוצנַאדפ

 .ערעדנַא יױװ ,עשיטימעסיטנַא ױזַא ,ןטרָאּפמיא עש

 רעד ןגעק דנַאטשרעדיװ ןיפ סעיצקַא עקידהמחלטהַאּפ ייד

 -ַאטס ןשידירוי ַא רַאפ ,םזיטיכעכיטנַא ןגעק ,עיבָאפָאנעקק

 ,תינברק עשיטכ;רעלטיה יד טיממ טעטידַאהילָאס רַאפ ,טוט

 גנורעקלעפַאב עשידיי יד טיירגעגוצ ןבָאה

 .טינַאּפוקַא ןגעק

 יד רַאפ עיצקַא-ספליה עלַאנעפ ןייק ןתיפ קודנענָאק טינ

 -סגירק ןוא עטרינהעטניא ןופ ןעיורפ יד רַאפ ,עקידנדיילטיונ

 -סקלָאּפ יד ןוא ןכיק יד רעהייא ךָאנ -- ןעטעז ,ענעגנַאפעג

 דנַאברַאפ ןופ רעוט עקינייא --- ןסָאלשעג ךיז ןנָאה קינילק

 וצ ןענַאטשעגוצ ןוא ןעמרָאפ עלַאגעלמוא וצ ןעגנַאגעגרעביא

 דנַאטשרעהיװ םוצ

 ןטּפַאשלעזעג עטידיי ןוֿפ ד

 יד טײרּפשרַאפ ןבָאה ייז ."טעס'רַאדילַאס , גנוגעװַאב דשד

 -ַאב יד ןגָארטעגרעדנַאנַאפ ,"טעטירָאדילָאס , ןופ סעקרַאכ

 -ייהעג (ןיא ןעמונעגלייטנָא ,ןעגנוניוװ יח ;יא עציטש שטמיטש

 ,ןוא דוטַארעטיל .עלַאגעלמוא טקיײטרַאפ ,ןעגנולמַאזרַאּפ עמ
 -?עּפַאב רעשידיי רעד ןופ לַארָאכ יד ןביוהעג ,ךעלכעזטּפיױה
 .גנורעק

 יד ןעניפעג ?טעטירַאהילַאס , ןופ גנוריפנָא רעד ןיא

 -טוק ,ןיוװַאה ,ןידוי ,יקסיַאד .ַא טניירפ יד רעוט-עטשיסָאס

 יז עכלעוו טימס .,.ַא .א אהא .י ,רעלדַאנ עינומ ,רענ

 ייז עכלעוו ןוא ,המחלמ רעד רַאפ טעברַאעג !עמַאזוצ ןבָאה

 ןשידיי ןופ ןסערעטניא יד רַאפ ןפמַאק עלַא ןיא ןעזעג ןבָאהו
 .בושי

 טינ ריי רעזירַאּפ א ןעוועג רעווש סע זיא ןטייצ ענעי ןיא

 עכעלנעט-גָאט יד ןופ סולפנייא ןרעטנוא ןקַאפוצהעטנורַא

 -וקַאב וצ ןױא ,ךירטיה לַארענעג ןופ ןטַאקינומָאק עשירעגיז

 ןנַאפ רעכעלקריוו רעד ןנעוו תועידי יד ןעמ

 יה העזכנלא וװ-כ ?װיפ שע פסק הר עּפ י ד

 הע ד זה פ ט ײק י ;
 דא ר ֹפ ןענעז גנוגע

 םכע גע ב ירשיעג ן=ר
 .ט ר ָאװ ןש ידרערעטנוא ןטסורהענ ןוא

 רעוַײ יד ןעמוקעגפיונוצ .ךיז עא 4 ןוא 5 וצ סעּפודג ןיא

 עטלמַאזעג יד טרילָארטנַאק ,ןמַאנָארטַאּפ ןוא סעטעיסָאפ ןופ

 -נֵּא .ךיוא "וו ,ןעגנוציטשרעטנוא יד טפמיטשַאב ןוא רעטלעג

 גנורעקלעפַאב עשודיי יד ןציש יצ ידכ ,ןעלטימ ןעמונעג
 .ןעגנורעדאפ עשמטייד עשירערַאנּפָא יד ןגעק

 גנוטייל רער רעטנוא ,עּפורג עשירעקיפנָא ַאזַא ענייא

 ןיא ןלַאפעגכרודַא זיא ,ןדרָא-רעטעברַא ןופ לַאטשירק ןופ

 רעד .(טַאנַארטַאּפ רענילבול) ךַאלַאװ ופ גנוניוװו רעד

 ןהיפסיוא םייב ןרָאװעג טריטסערַא זיא ךַאקַאװ ילע דעגנוי

 ןסָאשדעד רעטעּפש זיא ףוא ,ןענַאזיטרַאּפ יד ןופ שיסימ א

 .ןרָאװעג

 -ַאב ןיא קיטקַאט עששייד יד זַא ,טנַאקַאב טנייה זיא סע

 -וצ ערעייז ןופ טײקכַאזכַאוװו יד ןרעפעלשנייא ןיא ןענַאטש

 וי טנעמאמ ןיא קיטנעהּפָא יז ןכַאמ ןוא תונברק עקיטפנוק

 -ַאטרָאּפעד זַא ,ןעגנַאלק טיײרּפשהַאפ ייז ןבָאה ױזַא .ףירגנָא

 ןשורוצ סעירָאגעטַאק ןריטסיזקע סע זַא ,טעברַא טסייה עיצ

 עשיזיוצנַארפ) סעיהָאגעטַאק עקיזָאד יד טעוו'ס זַא ןוא ןדיי

 -עג-סגירק ןופ ןעיורפ ,רעפמעק-טנַארּפ ענעזעוועג ,רעגריב

 -הַאפ -- ( .וװ .א .א רָאי 6 זיכי רעהניק ,עהעגנַאװש ,ענעגנַאפ

 .ןעלדנַאהַאב קיטהַאטדיש

 -ורג עלַאגעלמוא יד ןטארטעגסױרַא יו םעלַא םעד ןגעק

 טמיהַאב .גנוקיהייסחַאפ ןוא טײקמַאזכַאװ וצ ןפורעג ןקא סעּפ

 טימ ןרלשמעג טָצה םָאוַו ,1942 ילוי ן:514 ןופ ףור רעד זיא

 ,וצ ןטייהג ןשטזיד יד סָאװ ,עיצקַא רעד ןגעוו רעירפ געט 2

 .ןעלטימ-טייקיטכיזרַאפ ןעמענָא ןסייהעג ןוא
 -יירפ דעייז ןעקנַאהרַאפ יי ןענָאק ןהיי רעטנזיומ לפיוו

 ורפיוא ןקיזָאד םעד טא טייה
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 29 םויק ןלַאנָאיצַאנ ןרַאפ ףמַאק םוצ -- ףליה רעקיטייזנגעק ןופ

 -נַאגַאּפָארּפ רעד ןגעק טנרָאװעג ךיוא ןבָאה ןטעטימָאק יד

 עלאגעל ןופ ןטלַאהפיוא םעה ןנעק ןוא "ףישזוא, ןופ עד

 -יירג טלעטשעגוצ !וא סנשָארג =לייטעג ןבָאה .כָאװ ,ןעאהויב

 וצ דעדניק עשידיי ןופ לעיצעּפס ,ןסערדַא טימ סעמסיל עט

 .ןשטייד יד

 סָאד טסָאקעג ןבָאה סעיצוטיטסנ:א עלַאגעל עקיזָאד יד טֶא

 -יטש ןעמענ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,ןדיי רעטנזיוט זופ ןבעק

 .ןלַאקָאל עקיזָאד יד ןיא שצ

 -על יד טרעטשעצ ןבָאה ןטעטימַאק-"טעטירַאהילָאס , יד

 ערעװש יד רעטנוא טצעזעגרָאפ ןוא סעיזולױא עשיטסזלַאג

 .טעברַאזספליה רעייז ןעגניגנידַאב

 -ַאב עלעירעטַאמ יד .רַאפ טגרָאזעג ךיוא ןכָאה יז
 -ער טציטשעג יז .ןוא ןענַאזיטרַאּפ יד ןופ ןשינעפרעד
 ןופ טייקידנעוװטיונ רעד ןופ ןײזטסוװַאכ רעד .רעלוג
 רעפייר לָאמַא סָאװ טרעװ דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב
 "עייז ןקיש סָאװ ,רעוט-עטעיסָאס ענעדישרַאפ ייב ךיוא
 יד ןשיװצ .ןעגנולייּפָא עשירעטילימ יד ןיא רעדניק ער
 ייזערּפ ,דרַאבצרַאװש ןופ ןוז םעד רימ ןעניפעג, ןדלעה
 -רעדנוה .ןַאיל ןיא ןלַאפעג ,עטעיסָאס רעשילאק ןופ נעד
 ףמַאק ןשיָארעה םעד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז ןכָאה רעט
 רַאפ ,טייהיירפ רעד רַאפ ,קלָאפ ןשידיי ןופ םויק ןרַאפ
 .ךיירקנַארּפ

 ןִז

 טייקפייר ןוא סקוו ןופ דָאירעפ
 נוי" ר פא כ רע חד ,חאמ

 רַאב רעהו ְךָצנ םישחח 2 םיוק ,1944 רעבָאטקָא ןיא ןיוש
 -- ףךיירקנַארפ ץנַאנ ןופ טינ ךָאנ רעבָא --- זירַאּפ ןופ גנויירפ

 -עג ןוא הבית ס'חנ ןופ ןביוט עטשרע יד ןזיװַאב ךיז ןבָאה

 עטשרע יד לובמ םעה ךָאנ ןָא ןעמוק סע .טלקמ םוקכ א טכוו

 -טימהטשטוימָאק ענעזעוועג עטשדע יד ,ןטנעדי:ערּפ עגעזעוו

 -קירוצ ןגעוו טשינ ךָאנ ךיז טלעטש עגַאהּפ יה ראט .רעדילג

 וװ ,טייטש עגַארפ יד .סעטעיסָאס עקידרעירפ יד ןלעטש

 .ןָאמ ןעמ טעװ סאו ןוא ןעניווו ןעמ טעוו

 -ַאמ ןוא טנעמָאפ םעח ןיא ךָאנ זיא זירַאּפ עשידיי סָאד

 ףיוא טזיילעג טשינ טרעוו ענַאהּפ םוש ןייק ,הנַאטשוצ ןשײטָא

 -ונער ךיז טָאה ןעגנוניווװ ןופ עגַאדפ יד .געוו ןלַאמרָאנ א

 -לייט ,ןעגנוהישוזנארא עכעלנעזרעּפ ךרוד ,ןלַאפוצ ךרוח :שריל

 וצ סָאװ ןעוועג טינ זיא פעסרַא ןטעוו .טלַאוװעג ךרוד לָאמ

 -ספליה יד וא ןכיק יד טרינַאיצקנופ ןבָאה סע .ןַײכַארט

 .טעטימאק-טייהנייא ןופ סעסאק

 עכעלטש ןבָאה טנעמַאמ ן-עווש םעד טָא ןיא ןיוש רעבא

 יובפיוארעדיוו ןופ גנוזָאל יד ןפראוועג רעוט עטעוװעטַארע

 -רעּפ עטשרע יד .ןטפַאשלעזעג עשידיי יה ןופ דנַאברַאפ ןופ

 -סנישָאלַאשזד :ןעוועג ןענעז ןפוהעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןענאז

 םעדכָאנ דלַאב ןבָאה ייז ןעוו ןוא .דַאשזָאביר ןוא ןרעטש ,יק

 -עמעיסאס 17 ןהלָאמעג ך ז ןבָאה ,ווירב טקיששגרעדנַאנַאפ

 -שעל ,דניקסעביל ,רָאש ,םיוב ,ששיוועלעקנַא יװ ,ןטנעדיזערּפ

 .עהעדנַאו ןוא =ילכנערעב ,טענדזאק ,רענישט

 רעקיזָאד דעה ףיוא טקעטשעגטסעפ ייז ןבָאה סָאװ

 ? גנוטַארַאב רעטשרע

 בושי ןשידיי ןרַאפ ןעייטש ןעמעלבָארּפ עיינ זַא (41

 .ךיירקנַארּפ
 ןשידיי ןיא ןענַאטשטנַא זיא חוכ רעיינ ַא-זַא (2

 יד -- ךיירקנַארּפ ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעגי
 .גנוגעװַאבידנַאטשרעדיװ עשידיי

 טָאבעג סָאד זיא טייקיטעט ןופ ןפוא רעיינ ַא זַא (3

 .עטעיסָאס רעדָא טפַאשלעזעג רעדעי ןופ
 ןענעז ,עיצַאּפיקֶא רעד ןופ ןוא גירק ןופ טַאטלוזער ןיא

 ,ןעיובפיוא קירוצ ףרַאד'מ עכלעוו ,תוברוח עסיורג ןבילבעג

 ןבילבעג זיא סע .ןלייהרַאפ ףרַאד'פ עכלעוו ,ןדנווו עסיו-ג

 ןוא ןטריטרָאּפעד ןופ דניק סָאד ייר רעטשרע רעד ןיא

 .םענעפָאשרעד

 ןופ דניק ןשיהיי ןופ םעלבָארּפ רעד זַא ,טליפעג ןבָאה עלַא

 סע .םעלבארּפ רעטסקילייה רעד זיא ןרעטלע עטריטרָאּפעד

 -רָאגעטַאק עקיזָאד יד זַא ,טנַאקַאב ןעוועג טינ ןַאח ךָאנ זיא

 טָאה'כ ווא רעהניק עשידיי 15:000 ךרע ןַא םורַא טסענ עי

 יח ןופ ליוט רעטסערנ רעד זַא ,גנונַא ןייק טַאהעג טינ ךיוא

 .םימותי ןביילב ןלעװװ רעדניק

 זיא ,טלעטשעג ךיז טָאה סָאו ,םעלבָארּפ רעטייווצ רעה

 סיורג .עכריטלָאּפעד יד ןופ םוקירוצ םעד ןטיירגואוצ ןעוועג

 רעסיורג ַא זַא ,טנכערעג ןבָאה רימ .סעיזוליא יד זעוועג ןענעז

 שוו ךייהקנַאחפ ןופ ןהיי עטריטרָאּפעה 130.000 יד ןופ לייט

 טבעלעג ךָאנ ךעלקריוו ןבָאה 1944 עדנע תמא .ןדעקיכוא ךיז

 יענעז ,רעדייל רעבָא ,עטריײרָאּפעד יד ןופ לָאצ ערעסערג ַא

 יד ןופ סעיצַאוקַאװע יד תעב ןעמיקענמוא ייז ןופ ךס ַא

 .ןבעל ןבילבעג 2:000 םיוק ןענעז ?כה-ךס ןיא .ןדעגַאל

 -ער ןופ שגַארפ 'יד ןענאטשעג זיא םעלבָאהּפ רעײירד טלַא

 ללכב ןעוועג טשינ זיא דנַאברַאפ רעד ,תטא .עיצקורטקנָאק

 רעד ןופ ןןטייקירעווש עסיורג יד ןזייל ןענָאק וצ טיידגעגוצ

 -קע טינ וַאח ךָאנ ןבָאה סע .;בעל ןשיידיי ןופ .עיצקורטסנַאקער

 ןעמ טָאה רעטעּפש טשרע ןוא סעקיטסיטַאטכ ןייק טהיטסיז

 טצעזַאב ?ענעז ןעגנוניווו עַײװ-יי 28.000 זַא ,טכיוורעד ךיז

 טַאירַאסימַָאק רעד זַא ןוא ןרָאטַאקָאל ערעדנַא ךרוד ןרָאװעג

 ,רעלדנעהניילק עשידיי יד טריניאור טָאה םינינע .עשידיי דַאּפ

 ןבָאה עקַא .ערעהנַא ןוא םירחוס ,רעמענדעטנוא ,ןענַאזיטרַא

 לענש טעװ עיטַארקַאמעד עשיזיוצנַארפ וד זַא ,טרַאװרעד

 ,םזישיוו ןוא םזירעלטיה ןופ ןשינעביילברעביא יד ןרידיווקיל



 ןטּפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאפ רָאי ןעצ 0

 סָאװ ,הלויע עסורג יד ןעזנייא ?ענש טעװ טייקיטכעהעג יד זַא

 -סָאמ עקירעהעג יד זא ןוא זניא יבגל ןרָאװעג ןעגנַאגַאב זיא

 ,ןדָאש םעד ןטכירדַאּפ וצ ידכ ,ןרעוו :עמונעגנָא ןלעוו ןעלטימ

 יד ןפָארטשַאב וצ ןוא עטעװועבַארַאב יח ןקידעשטנַא וצ ידכ

 .ביוה ןיא אנוש םעד ןפלָאהשגוצ ןטָאה עכלעוו ,עקידלוש

 זיא חוּכ רעיינ א זַא ,ןעוועג זיא גנולעמשטסעפ עטייווצ יד

 ןיא סָאד -- ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןיא ןענַאטשטנַא

 תעב .רעלדנעטשרעהיוו עשידיי יד ,ץנַאטסיזעד עשידיי יד

 ץַאלּפ-ףמַאק םעד טזָאלרַאפ טשינ ייז ןבָאה עיצַאּפוקא רעד

 קָאד ,ןרַאפעג עטסערג יד העטנוא , ץלָאטש טקידייטדַאפ ןוא

 ןופ ןעוועג טינ ןעטעז ײיז. דובּכ ןשידיי םעה ןוא 2 ןעשיקא

 -סיוא ךיז דשדִֶא ,עירָאציײװש ןייק ןפָאלעג ןענ 0: לעוװ ,יד

 יד ןגעק ףמַאק םעניימעגלא ןיא ?ייטנָא ןעמענ ןופ א

 .ןדַאברַאבדיצַאנ

 -מוא ןֵא ןופ ,תונברק רעטרעדנוה יד ןופ זיירּפ ןרַאפ

 טעוועטארעג יז ןבָאה ,טייקטיירג-ףמַאק ר עטיק א

 יד .רעדניק ןוא ןעיורפ ,ןדיי רעטנזיוט ןופ ןבעל סָאד

 -רַאפ יד ןצַאשוצּפָא יו טסייוו ר ץעשידיי

 -ער רעקיצנייא רעקיזָאד רעד ןופ רעוט יד ןופ ןטסניד

 -רעדיוו ןשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא רעוויטַאטנעזערּפ

 דנַאברַאפ , ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,דנַאטש

 .("ןָאינוא ,) "ףליה רעקיטייזנגעק ןוא דנַאטשרעדיוו רַאפ

 עלופמור יד ןביילב קידנעמש ןלעװ ןורכז סנדעי ןיא

 ןופ טנעה יד ןופ רעדניק עשידיי ןעװעטַאר ןופ ןטַאט

 ןיא ."ףישזוא , ןופ ןלַאקָאל יד ןופ יו ,יײצילַאּפ רעד

 -לעה יד טצירקעגנייא קיבייא ףיוא זיא ןורכז סנדעי

 -דַאנ עינומ יוװ ,רעדילגטימ-"ןָאינוא , ןופ טייקשיד

 -ַאזינַאגרָא ערעדנַא רעקילדנעצ ןוא רענמוק דוד ,רעל

 יד ךרוד עטעדרָאמרעד ,דנַאטשרעדיוװ ןשידיי ןופ ןרָאט

 .ןשטייד

 רעוט יד טכַאמעגכרוד ןבָאה סע סָאװ ,עכָאדּפ-רעייּפ יד טָא

 יד עכלעוו טימ עי עוויסערגָארּפ יד ןופ

 טָאה ,המהלמ רעה רַאפ גנויצַאב ןיא ןעוועג ןענעז סעטעיפָאפ

 ."ןָאינואא ןמימ עטיצעל יה ןופ דנוב םעד טקרַאטשרַאפ

 -נעמיטנעפ ןייק ןעוועג טינ זיא גנודניכהַאּפ עקיזָאד יד
 רער ףיזא ןוא גנורַאפרעד ףיוא עטיובעגפיוא ןַא רָאנ ,עלַאט

 עטסעב יד זיא גנודניברַאפ ַאזַא זַא ,גנוגייצרעביא ידעטסעפ

 -רעדיוו ןרַאפ ןוא טכער ערעזנוא רַאפ ףמַאק ןרַאפ שיטנַארַאג

 .ןבעל ןרעכיז ,ןעיירפ רעזנוא ;ןופ יובפיוא

 טייז רעייז ייב ןענופעג רעוט-עטעיסָאס יד ןבָאה רעהזוו

 ,יקסווָאקינָאמ ,שטימאהַא ,ץדוי ,ןַאמרָאק ,יקסיַאר טניירפ יד

 .קלָאפ ןשידיי ןופ םויק ןרַאפ רעפמעק סלַא גינעק ,ןיוװַאר

 טינ רעמ ךיז ןאק זעמ זַא ,רָאלק ןרָאװעג ךיוא זיא סע
 -רַאפ יד ףיוא דנצברַאפ ןופ טייקיטעט יד ןצעזוצראפ ןגונגַאב

 טפאשלעועג עדעי ךיז טָאה טלָאמעד .תודוסי עקידהמחלמ

 דו: זיא טציא .ןגַארפ לֶאצ רעטצענעדנַאב ַא טימ ןעמונרַאפ
 ןסַאּפוצוצ ןוא טעברַא עצנַאג יד ןקיזילַאדטנעצ וצ ןעוועג קיט

 ,עכסקיטכיוו יד וצ טּפַאשלעזעג הי או טייקיטעט יד

 פיוא עלַארטנעצ
 -רַאפ םענופ גנולעטשנייא-טנורג יד זעו עג ןיא סָאד טָא

 ,עיצַאזינַאגרַא ןייז ןעלקיוטנַא ןעמונעג רע טָאה ױזַא .דנַאב
 ,תוחוכ ענעגייא ףיוא ךעלכעז=ּפיוה ייבהעד קידנציטש ךיז
 ןופ גנוציטשרעטנוא עלעירעטַאס ןייק קידנבָאה טשינ ןוא

 .דנַאלסיוא

 גנויידפַא

 גאהצ ןו-11 ןופ ירעפ רעד ןיא זיא 1946 ץרעמ 2 םע

 סעוגנַאק רעטשרע רעה ןעמיקעגנעמַאזוצ .זידַאּפ .ןי

 -נֵא םיא ןיא ןבָאה סע .גנויידּפַאב רעד ךָאנ דנַאברַא

 ןבַאה סָאװ ,ןטפַאשקעזעג 90 ןופ רעייטשרָאפ ןעימונעג 0

 םעד קנאהַא ןטעטיכָאק ערעייז ןלנטשוטֿפױא ןזיוװַאמ ןיוש

 :אפוג-דנַאברַאפ םענופ ןעמיקעג זיא סָאװ ,סלוּפמיא

 -רָאפ גנויירפַאב רעד ךָאנ םישדח עטשרע יד ןיא זיא ללכב

:: 

 ןמלק ןוא שטיוװָאנװערד םעס ,לאוו :סקניל ףיוא סטכער ןופ
 ,עקירעמא ןיא ןדיי רעוועשראוו ןופ טאר ןופ רעריפ ,ןאמדירפ

 .19460 רעמוו ןיא ,זיראּפ ןיא ךנאבראפ םייב טסאג וצ

 ןבָאה המחלמ רער רַאפ :סעצָארּפ רעקיטרַאנגיײא ןַא ןעמוקעג

 -נָא יד טָאה שציא .דנַאברַאפ םעד טעדנירגעג סעטעיסָאס יד

 יד טהיאוטיטסנָאקעה טייז ריא ןיפ דנַאברַאפ םענופ גנוריפ

 סעטעיסָאס

 ןקיזָאד ןפיוא ;רָאוװעג ןבעגעגּפָא זיא סָאװ ,טכירַאב דעד

 ףיוא דנַאברַאפ םענופ טעברַא עוװיטקַא יה טזייוו ,סערגנָאק

 ןבעל !שידיי ופ יובפיוארעדיוו ןופ ןטיבעג עלַא

 -יזַאד רעד רעביא קילברעבכיא ןרעיונעג א ןבעג וצ ידכ .ךייר

 טנאסערעטניא ןייז טעוו'פ זַא ,רימ 2 א ,טייקיטעט רעק

 ןלייט עטסקיטכיװ יד ןופ ןגוצסיוא ערעסערג ןעגנעהב וצ

 ,טבירַאב ;קיזָאד םענופ



 ףליה רעקיטייזנגעק יופ

 ןמייוצ ןופ גנונעפערעד יד או-
 םעד דנַאברַאפ ןופ סערגנָאק
 לַאז ןיא 1947 ץרעמ ןטדּפ

 .?יטיש
 = ז

 םוידיזערּפ ןיא ןציז סע
 שעל : סטכע וא טנוצשטפ - סטכײר פווא

 ,שטיו ועלעקנא : -* : ןַאמלערעּפ

 -ארט ,ןאמלעדייא ר"ד ,יקסווָאקינַאמ
 ,רעווערלירטס . ,ןייטשרעטאל .,טנאקיפ

 -נדער ,ַארקימ םייב .טילבנהעב ןוא
 מא ה 2 דע ה 9 א סוק

 דנַאבראפ ןופ טייקיטעט יד
 ןבלַאהט-עדנא עטשרע יד ןִיִא

 גנוײרפַאב רעד ךָאנ
 (טכירַאב ןגוצסיוא)

 בר

 רָאי

 ;ופ

 עוצקא }
 טי טריּפורג

 יי ַאשלעזעג לָאצ
 גָאק ןעוועג
 3 ןלעטש

 ןוא טשינ
 ָאד ןוא א ָאד .רָאפ ז
 ּפורג א טרָאד ןוא ָאד ,טנעדיזערּפ
 טימ טקאטנָאק א ןָא ,טעטימָאק
 קעגרָאפ ןענעז ןעגנולמאזראפ
 מא רעד רעבָא .קינייו רעייז
 טכארבעגניירא טָאה דנאבראפ

 .ןטאטלוזע
 יד ראפ עיצקא יד

 סָאװ ,קנארפ טנזיוט 180

 ןָא כעס א ּכ

 עגיימעגלא לפיוו
1194 ? 

 רעד סָאװ
 זכטגײד
 ן-,-

 וי
 1 עמ

 .רעדילג טימ יד

 רעטניוו ןיא ןעמו

 ,םלו ,טסייג רעיינ רעד

 טָאה ,ןבעל א ןשידיי ןי

 עמוס יד ויולב טכיירגרעד טָאה עטריטרָאּפעד
 1.000 וצ ןרָאוװעג טלייטראפ ןענע

 -רָאּפעד 180 טקישעגסיורא עי וז סע .קנארפ 900 וצ ןוא
 -ושראפ .ןעורוצפָא ךיז א ענעגנַאפעג-סגירק ןוא עטריט
 -ראפ ןוא ןעגנולמאז ענעגייו עג ךיוא ןבָאה סעטעיסָאפ ענעד
 .טוילסדנַאל ערעייז ראפ עציטש טקעריד טליוט

 יד זוא ,ןייז הדומ ךיז ףראד'מ
 אדווא ןוא ,ןשטנווועג ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,סָאד ןעווע
 ,ראפרעד ןעשעג ויא סָאד ..טרַאװרעד זנוא ןופ טָאה'מ סָאװ ,סָאד
 ךיירקנארפ ןיא בושי רעשידיי רעד וזא ,טניימעג ןבָאה רימ סָאװ

* 

 טייוו זיא עיצקא עקיזָאד
 נ

 י
2 

 י
5 

 הטילפה-תיראש יד ןעמענפיוא רעקיצראהטיירב ןוא רעקידריוו טעוו
 טָאה סע ווו ,ןצנערעפנָאק עלא ןיא ןעמונעגלייטנָא ןבָאה רימ
 עיצקא עכעלטייהנויא ןוא עלַאהטנעצ ַַא ןרעוו טריזינַאגרָא טלָאזעג
 סעיצאזינאגרָא עסיוועג זא ,םיוא טזויװ רָאנ .בושי ןצנאג ןופ
 אזא ןווז לָאז עטריטרָאּפעד יד ןופ עמאנפיוא יד זא ,טלָאוװעג ןבָאה
 טקיטומטנא ןרעוו ןלָאז םונה קערי ןופ עטעוועטארעג יד זא
 טשונ זיא יוזא ןוא .שרעדנַא ץעגרע ןרירגימע וצ ןסיוטשעג ןוא
 .עטריטרָאּפעד יד ראפ עיצקא א יד ןעמוקעג דנאטשוצ

 2 -עג זיא 1049 ןופ ןסנאקאוו יד רַאפ גנוגנערטשנָא עטייווצ י
 ו

 .קינילק-סקלָאפ רעד ןופ ןלעטשפיואקירוצ סָאד ןעוו
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 ןלַאנָאיצַאנ ןרַאפ ףמַאק ט}

 רעד וצ ןענאטשעגוצ דנאבראפ רעד זיא טייצ רעבלעזרעד ןיא

 טציא ןאראפ טשינ .דניק ןשידיי םעד תבוטל "ןָאינוא , ןופ עיצקא

 ערעזנוא ווו מענרעטנוא ןייק ,תירב ןייק ,ףערטנעמאזוצ ןייק

 .רעדניק יד ראפ ןעלמאז טשינ ןלָאז טניירפ

 ןופ ןעגנולמאז יד ןיא ןעמונעגלויטנָא ךיוא טָאה דנאבראפ רעד

 -ַרָא ויא סָאוװ ,םוישאפ ןוא גירק ןופ ןברק ,דניק ןרַאפ ךָאוו רעד

 .סעיצאזינאגרָא עשיזיוצנארפ יד טימ ןעמאזוצ ןרָאוװעג טריזינאג

 -ווויטקא רעלאיצַאס ןופ גייווצ ןרעדנא ןא וצ קידנעייגרעביא

 עשידירוי עד ןגעוו רעטרעוו רָאּפ א ןגָאז וצ קיטכווו זיא ,טעט

 "ןָאינוא , ןטימ ןעמאזוצ טריזינאגרָא ךיוא זיא סָאװ ,גנולויטּפָא

 .סעטעיסָאס יי ָאלשעגנָא וד ןופ רעדילגטימ עלא ראפ ןפָא זיא ןוא
 ו

 עס
 רעקיטציא רעד ןיא גנוטיודאב עלאסָאלָאק א טָאה טמא רעקיזָאדרעד
 סע ןוא ןדיי לָאצ רעסיורג רעד ןופ עגאל לעוהוה רעטריצילּפמָאק
 -ןצםווהא ,גנוגנערטשנָא ערעדנוזַאב א לָאמטפָא /ךָאפ

 טצענערגאב טשינ
 ענ עבאגפיוא יד

 ןגלָאפכ

 זוא טמא ענופ
 גנו ָאנ רעד ןיא ךיוא טיוטשאב רָאנ ,ןצנעוורעטנוא ,תוצע
 יוה ןוא עסַאמ רעד ןשיווצ עיצַאזירַאלוּפָאּפ רעייז ןוא ,ןצעזעג יד

 קע יד ןרעסעבסיוא ןעק ןעמ יוזא יװ ,ןטכארטאב ןיא
 ןימרעט רעד זא ,ןהָאװעג בעי זיא יוזא

 עטביוראב יד ראפ ןעגנוקידע
 .1945 רעבמע 2

 ךיוא זיא עיצקורט

 ןשידירוי

 ךלעכעז
';- 

 .ןצעזעג עקידנריט
 טנא-סגירק ןגעוו ןעגנודנעוו יד ראפ
 ןט-51 םעד ךָאנ ,ןרעוו טרעגנעלראפ לָאז

 גָאקער רעד ןופ ןשינעפרעדאב יד ראפ

 .עסאק-ייל א ןרָאװעג טיובעג
 לויטּפָא יד ןעמונעגנָא טָאה גנוטיידאב עקיטכיוו רָאג א

 ןופ .עטנאקאב ןוא תוהּפשמ ןדניבראפ ןוא ןכוזפיוא
 ,דנאלשטיוד ןופ ,ןליוּפ ןופ

 ועש

 וד יטנא
1 

 -סיוא

 ןופ : ןעגנודנעוו ןָא ןעמוק טלעוו
 רעה זא ,ןבעגוצ ףראד'מ .עניכ ןטויוו ןופ עליפא ןוא עקירעמא
 רעד .ןטאטלוזער עוװיטיזָאּפ ןבעגעג ןֿבָאה ןעגנוכוז לייט רעטסערג
 טמוק'מ ווו ,סערדא רעלאנַאיצאנרעטניא ןא.ןרָאװעג זיא דנאבראפ
 ןייק ןאראפ טשינ .החפשמ ןוא טיילסדנאל ,עטנאקאב ,טנוירפ ןכוז
 ָארויב רעד ןיא טשינ לָאז'מ זא ,גָאט
 ןוא עדאגירב רעשידיי רעד ןופ טאדלָאס א ,ןטריטרָאּפעד
 .ןסערדא ףיוא ןגערפ ךיז ןעמוק

 א טימ 1949 ץירעמ ןיא ןעמונעגליטנָא ךיוא טָאה דנאבראפ רעד
 טעטימָאק) "ודאק, ןופ סערגנָאק ןפיוא ןטאגעלעד לָאצ רערעסערג
 -וורנ א ףרופשיטו ז ןקידייטראפ וצ

 א ,טנארגימיא םעיינ א ןעז
 טכטלננ
 ז/-,4

 ליּפשעג טָאה רעכלעוו ,(עטרירגימיא יד
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 ּוצ ןדנָאװעג ךיז קירוצ רָאי א טימ טָאה "ןָאינוא, יד ןעוו ןיא : םעלבָארּפ-רעדנעלפיוא  ןופ  גנוזייל רעד * ראפ  לָאד עס
 "עיצארעדעפ , יד ךָאנ טָאה גנוקינווראפ ןגעוו "עיצארעדעפ , רעד .ךיירקנארפ

 ןופ .דנאבראפ , םעד ןטכארטאב וצ קיט ראפ ןטלאהעג טשינ זיא רעכלעוו ,טייקיטעט-רוטלוק ןופ טיבעג םעד ףיוא ךיוא
 רעה ךיז טָאה זיווװכעלסיב .דצ סלא "ןטפאשלעזעג עשידיי יד ןענעז ,ןבעל-עטעי סָאס ןופ טייוו ןעוועג סָאמ רעסיוועג א ןיא
 .ןרירָאנגיא טנָאקעג טשינ רעמ םיא טָאה'מ .טקראטשראפ דנאבראפ רימ ןבָאה ייר רעטשרע רעד ןיא .ןעגנוכיירגרעד עסיוועג ןאראפ
 -גיוא ןוא ןטפאשלעזעג 80 יד טימ עו ךיז טזומעג טָאה'מ םעד ןבעגסיורא טפאשנַאמסדנַאל רענליוו רעזנוא ןפלַאהעג
 .ןעגנולדנאהרעטנוא יד ֹוצ ייז ןדאל "ָאטעג רענליוו, -- ךיורקנארפ ןיא ךוב ןשידיי וע ןטשרע
 -ראפ טימ טיוהנייא יד ןפאש וצ רָאפ טגָאלש עיצארעדעפ יד .רעוועקצוס .א ןופ

 ןקינייראפ וצ םיכסמ זיא יז .ה .ד ,'ןָאינוא; רעד ןָא דנַאב ןשידיי ןטימ סעטעיסָאס עשידיי יד ןריסערעטניראפ | וצ ידכ
 .ןטלאּפש ךרוד עלעיצעּפס א טנדרָאעגניא רימ ןבָאה "טוקייג רעטאעט-טסנוק
 "עיצארעדעפ, רעד ןופ סערגנָאק ןטומ גנאהנעמאזוצ ןיא -טיּמ יד ראפ "רעמורק רעד עקשיפ, ןופ גנולעטשרָאפ-רעטאעט
 ןייז טשינ ןָאק 50 וא ,ךעלטנפע ןגָאז רימ ןליוו (1946 לירּפא) .ןטפאשלעזעג יד ןופ רעדילג

 ןעמוקרָאפ טשינ טעוו יז ביוא ,גנוקינייראפ ןגעוו דייר ןייק - ש ו ל ג גע רעד ןופ ךוזאב ןטימ גנאהנעמאזוצ ןיא
 -פיונוצ טשינ טעוװ סע ביוא .ה .ד ,תודוסי עשיטארקָאמעד ףיוא רעד זיא ,זיראּפ ןיא ע י ס י מ ָא ק ע נ א ק י ר ע מ א
 -עטסיוא לָאז רעכלעוו עו א א נווראפ א ןרעוװ ןפורעג ןיא גנולעטש ןייז ןריזיצערּפ וצ ןדאלעגנווא ןרָאװעג דנאבראפ
 שיטארקָאמעד ןוא ,עזאב רעד ףיוא שיטארקָאמעד ןרעוו טלייוו ןייז .לארשי ץרא ןגעוו ןוא םיטילפ עשידיי יד ןופ עגארַּפ רעד

 -עדעפ רעכעלטויהנויא רעד ןופ גנוריפנָא רעד ןגעװ ןפילשאב רעד ףיוא טלעטשעגּפָא ךעלכעוטּפיוה ךיז טָאה עיצאראלקע
 .עיצאר קידנרעדָאפ ,דנאלשטייד ןיא עטרינרעטניא ןדיי יד ןופ עגאל
 וצרָאפ טיירג רימ ןענעז ןעגנוגנידאב עקיזָאד יד ןיא רָאנ -אב ןופ טייהיירפ יד ןוא גנויירפאב עקידפכית 'יד ייז ראפ
 ודכ ןוא ."עיצארעדעפ, רעד טימ ןעגנולדנאהרעטנוא יד ןצעז רעד ןיא זא ,טלאה דנאבראפ רעד .עיצארגימע ןוא גנוגעוו
 רימ ןענעז סערגנָאק-סגנוקינויראפ ןקיוָאד םעד  ןטיירגוצוצ ןופ ("ןדיי 100:000 יד ןעיירפאב וצ קיטיונ זיא ייר רעטשרע

 -לארטנעצ ןיא רעייטשרָאפ 8 שירָאזיװָארּפ ןלייטוצסיוא טיירג ןרידיצעד וצ יירפ טייקכעלגעמ יד ןבעג ייז ןוא ןרעגאל יד
 זיא סע) ."עיצארעדעפ , רעד ןופ ָארויב ןיא 9 ןוא טעטימָאק .רעדנעל עלא ןיא עיצארגימע רעייז ןגעוו

 ערעדנוזאב ריא' ןעמוקאב ףרַאד "ןָאינוא, יד זא ,ךעלדנעטשראפ רעד ןופ עגארפ יד טמענראפ לטיפאק רעדנוזאב רַאג א
 .(ץנאטנעזערּפער יע ס י ו ר ג | יי א ןפאש וצ ךיז טלדנאה סע .ט יי קי ניי א
 בושי םענופ עיצַאדילַאכנַאק יד -ט-נ עיצ עשי ט א רק ָא טע ה ןוא ע כע לט יי ה'נ יי א
 יי ,סע יצאו ולא ברָא עשו ל א יד ןהו 9 עק א ר
 -פיוא עקיזיר יד טזייװַאב גוצכיוא דעצרוק רעקיזָאד רעד ,ןטפאשלעזעג עשידיי ןופ עיצארעדעפ ןסייה וליפא ןָאק עכלעוו
 -עֶנ עקידנכַאװופיוא ידו דַאפ טקעפּפמנַא ריז ןּבָאה סָאװ ,ןבאה -תוהוכ םעד ןופ קורדסיוא רעה ןייז ךעלכעזטפו וה ףראד רעבָא

 1 א טא א ר א ושי ןשיזיוצנארפ ןופ לעטשנעמאזוצ
 ךיז ןכָאה סָאװ ,ןפייקירעווש עלַאסָאלָאק יד ןוא ןטּפַאש;עז : ןעגנולדנאהראפ יד ןרזחרעביא ןצרוקניא רימָאל

 .גנוריזילַאעד דשייז ייב טלעטשעג -
 רעייז ןוא דנַאמהַאּפ ןופ רעוט יד ןופ תוירחא יד רעכָא ןעועג טשינ ןרעגאל יד ןיא ךָאנ ןענעז 1946 ץרעמ ןיא (-

 א טייפ = = = וע .ןדיי ליפיוזא יװ רעמ
 -נבעגעגרעבױא שטצענעהגַאבמוא

 ךפ .א טניזַאב יה טיייק

 ןפױא ןטאגעלעד עּפורג א

 5 .ירעמ רעד ןיא

 ןופ םערגנ

 ַא ן

 (1947 ץירעמ) דנַאברַאפ א

 .ןַאמסידנאר

 דעה ןיא תועינכו ןוא ןעגנורעטש

 עלַאיצָאפ יד ןופ יא 1

 .ןבאגפיוא

 -נָאק רעה טימ ןייווטפוטש

 רעד ךָאנ בושי ןופ עיצַאדילַאס

 גונוקיטסעפהַאפ רעד טיפ: ,המחלימ

 ןוא םעיצַאזינַאגרַא ענייז ןופ

 -יפנֶא רעד רעטנוא ךעלכעזטּפיוה

 ןריובעג ןרעװו ,דנַאברַאפ ןופ גנור

 ןעגנערב סָאװ ,ןויטַאיציניא שיינ
 -לוזעה ערַאבטכורּפ ןוא עוויטיזָאּפ

 ופ ןסולשַאב יה ןופ דוס

 -לוּפמיא ,םעגנָאק 8 םעט

 ידיי / ּוד ןופ דנַאברַאפ רעד טריס

 ןיא זירַאּפ קא ןטפַאשלעזעג עש
 -רַאפ-טיירב ַא ןופ גנוטכיר רעד
 עלַא ףיוא טעטיוויײקַא .דעטגייווצ

 עלרוטקוק ,עלַאיצַאכפ -- ןטיבעג

 ןס 2 ןיא ןוא --- ןעכעלטפַאשלעזעג ןוא

 .4 = סע .טתיקינייא ןופ גנוטכיר: דעה
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 -- ףליה רעקיטייזננעק ןופ

 סע ןוא ןטּפַאשלעזעג עטלַא .ידד טקעטשעגפיוא רעדיוו ןרעוו
 רעשידַײ רעד ןיא ןטלעז ןיוש טהעה'מ .שיינ ךיז ןדנידג

 "סעטעיסָאס , יד ןגעוו לוטיב א טימ ןדער הביבס

 םעד וצ ךעלנע טינ טייוו ןיוש זיא םַארנָאדּפ רעייז

 .ןקידהמחלמ

 ,ןגיוא יד ןיא ןטסרעמַא ךיז טפרַאו סע סָאװ ,רעבָא ,סָאד

 ןפוא ןשייּפָארטנַאסיפ םענופ

 לייוו

 :סקניל ףיוא סטכער ןופ .דנאבראפ ןופ סערגנָאק רעטייווצ רעד
 ,יקסווָאקװַאטס ,ץלָאהנעסינ ,ןָאדרָאג .ל ,שטיווָאקשָאמ ,קאשטראמ
 .רעפגנוי ןוא ןאמשיפ ,יקסנישָאלאשזד ,םיובלא ,טנארג דערפלא

 ןאמדירפ .א טדער סע

 -רטיטסניא יד ןז ַאכ רעלַאיצַאס דעד ןוא ,עציטש

 -נירּפ עשיטַארקָאכעד יד ןוא טייקכעקמיי:ןקקלָאפ יד .סעיצ

 ןטפַאשלעזעג לָאצ רעטסערג רשה יא ןיירַא ןעגנידד ןּפיצ

 טל ןכָאה סָאװ ,:שטנעמבו יד .ףליה רעקיײייזנגעק ןופ

 .טגיזעג ןבָאה ,קידוצ ;דָאי טימ ןּפיצניײ-ּפ עקיזָאד יד רַאּפ

 -רעטנוא יד ןענעז ,טיילינייא ןופ עגַארפ רעד ענונב

 ןעגנאגעגכ דוד עיצַאה טו רעד טימ ןעגנולדנַאה

 -ניא ףיוא ןעגנַאגעגנייא עיצַאדעדעפ יד זיא לָאמניײא .סעזַאפ

 ןטימ גנוסיגפיונוצ עקידנעטשלופ .ה .ד טייהנייא .דעקַארגעט

 ןעוועג ןענעז עטצעל יד ןעוו רעבָצ ."ןָאינוא , ןוא דנַאברַאפ
 -רָצפ ַא ע'צַארעדעפ 2 ןופ ןעמוקעג זיא ,םיכסמ ףיוהעה

 .ןעגנוליטּפָא עלַאיצאס יד פב ןקיניירַאפ וצ גאלשו

 -רעטנוא יד ןענעז טלָאטעד זיב סָאװ ,טכַא א קידנעמעונ

 יד ןופ דרעײטשרַאּט יד

 -ַאר רעד ןופ עיצַאנעלעה א

 ןופ סו ןט-2 ןפיוא ןגָאלשעגרַאפ עטעיסָאס א

 ןופ ןעמָאנ ןיא זַאו ,(1947 ץירעמ רעט-1ס-רעטח19) דנַאברַאפ

 רעייטשרָאפ רָאנ עני עי יד ןריפ ןלָאז דנַאברַאפ

 -עג ןעמונעגנָא זיא גאלשראפ רעקיזָאד רעד ,ס:פלוסאפ ןופ

 יא ןענעז טא עבעלטע ןופ ףיול ןיא ןוא ןלאוו

 רג רעה וצ טריפרעד ןבָאה סָאװ 6 וטַארַאב ןוא ןעגנזציז

 -טנפערַאפ זיא'ס .טעטַײכַָאק-גנוקידנעטשרַאּפ או ןוב גנוד

 :טַאקינומַאק רעמאזניימעג 6 4 ןראוועג .טכע

 ענעדישרַאפ

 ,ע

 עלַאדטנג י- טאה ,ןמ פַא שר} עטרעק

 ף*
 ם {

 ע2 עשודש ןופ עצארעדעהיי 'ןָאינוא , ןופ רעיוטשרָאפ יד - יד * יד 4 :
 ,ןטפאשלעזעג עשידיי ןופ טלמאזראפ ופ דנאבראפ ןוא ,ןטפאשלעז

 עטסכעה יד ןעמוקעג ויא סע זא ,ןטלאה ,1947 ילוי ןט:15 םעד : - ריזו ז זי וי ו ,ח-1 5
 יד ןריפוצכרוד טייצ
 וירקנַארפ ןיא סעיצַאזינאגרָא עשידיי

 טטסערג
 י .

 עטסערג יד ןופ טאט ןופ טיוקיניוא יא בי

1 

 יד ןופ טיוקיטעט עמאזניימעג א דלאב ןסילשאב ייז
 -נוא ןופ ליווו ןראפ ףליה רעלאיצַאּפ ןופ ןגיו קיט

 ר

 ראפ עיסימָאק עלַאהטנעצ א ןפאש וצ ןטערטוצ ךיילה (4

 .גנויצרעד ןוא ףליה-רעדניק
 /יצקא עמאוניוימעג א ןטיירגוצ (9

5 
 סעינָאלָאקקרעדניק ראפ ע עמ

 .רָאו ןקידנעמוק םוצ
 ןכיק

 רעזנוא ןופ רעגאל עשיפיצעּפפ יד טכא ןיא קידנעמענ (9 ֿ = ייא . יש - - 6 = פ
 טביורעגקעווא טַאה ןעמ ןעמעוו ייב ,םינקז ליפ יוזא ןעוו ,טייצ

 עג רעד ןופ ףליה רעד וצ ןעמוקנָא ןוומ ,רעזייּפש ערעייז -יוז יות םסרוח =
 ןפאש וצ רָאפ סעיצאזינאגרָא עטנ נָאמרעד יד ןגָאלש ,טפאשלעז
 .םינקז יד ןגרַאזראפ וצ עיסימָאק עמאזניומעג א

 -בָארפ עלערוטלוק ןוא עלאיצַאס עקידנגנירד יד יבנל (4
 יד ןגרָאזאב וצ ידכ ןוא עיצארגימיא רעיינ רעד ןופ ןעמעל
 יד ןקידנעראפ ןכָאנ רַאי ייווצ ךַאנ ןרעדנאוו סָאװ ,םיטילּפ
 סע ןעמעוו ןוא ען א טשינ ךיז ןענעק ןוא המהלמ
 ב ג . : -רַא 8 יד ןסילשאב - ףליה עטסמעראוו יד ןרעוװ ןבעגעג וומ
 -עדרָאנויא ראפ עיסימָאק עמאזניימעג א = ןפאש וצ סעיצאזינאג
 ע .לרוג ןרעווש רעייז ןרעטכיילראפ ןוא םיטילּפ יד ןענ

 ,בושי ןופ 'יובפיוארעהיוו םעד ןרעלענשראפ וצ ידכ (8
 ןפאש ןופ טייקיטיינ יד סעיצאזינאגרָא יירד יד טסעפ ןלעטש

 .עיצאזיוויטקודָארּפ ןוא עיצקורטסנָאקער ראפ קנאב - קלָאפ א ֹפ

 גנוכעלקריווראפ רעד וצ וצ ןטערט סעיצאזינאגרָא יירד יד
 יז זא ,גנוגייצרעביא רעד טימ טאט ןופ טיוקינויא רעד ןופ

 .גנוקינייראפ רעקידנעטשלופ רעייז וצ ןריפ לענש טעוו

 ןעגנורעוושראפ עשיטסישאפ עטיינאב יד ןופ טראוונגעק ןיא

 -עסיטנא ןופ ראפעג יד ןקראטשראפ סָאװ ,קילבוּפער רעד ןגעק
 ו ךיז סעיצאזינאגרָא יירד יד ןסילשאב ,םזיטימ
 ע ,טעטימָאק-גנוקידייטראפ ןשידיו םענוומעגלא

 ֹש וי טאסעד יד ןעלמאזפיונוצ ראפ וויטאיציניא יד

 געק ףמאק םוצ טעטימָאק ןקיטעט ןוא ןטיורב א ןיא דנאל ןופ

 .םזיטימעסיטנא
 .שטימאדא , סו כאפ יו ,יקסיאר .א : "ןָאונוא , רעד ראפ
 .ןאמכייר ,ןיוועל ,רָאטקיוװ ,ירורד :עיצארעדעפ רעד ראפ
 ,ןייטשרעזייא : ןטפאשלעזעג עשידיו ןופ הנאבראפ ןראפ
 .שטיוװָאמאלש ,סענארב ,בראפדלָאג ,ןאמדירפ

 ג סעיצַאזינַאגא יד ןבָאה ןשיווצניא

 רַאפ גנודיילק ןעלמַאז וצ עינ

 -ַאּפמָאק ַא !טקיזינאגרו
 +- רעד .דנַאלשטייד ןיא רעדניק י

 עיצַאגעלעד רעד רַאפ עמאנפיוא

 ."ןדיי עשיליוּפ ןופ עיצַארעדעּפ:טלעוװ

 ר"ד ןוא םאהאמ ,דלָאנהא :סטכער ףיוא 5 ןופ ןציז
 .טנארג--דערפלא טסורגאב סע .,גרעבנוהג ,שטיוועלעקנא ,םוובנענעט

| 
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 דנַאברַאפ רָאי ןעצ 34

 יד ןיא ןרָאװעג טקרַאטשרַאֿפ רעפ ךָאנ זיא טסייג-טייקינייא

 .ןטפַאשלעזעג

 -עג ַא ץייירגנוצ טקָאזעג ךיוא טָאה עיסימַאל עדעדנוזַאב ַא

 -רעטנוא עלַא רָאנ, םותי ןשידיי םעד תבוטק עױצקַאו עטַאזניימ

 -ַארעדעפ , רעד ךהוח ןרָאװעג ןסירעגרעביא ןענעז ןעגנולדנַאה
 א : = הןודד תבא
 טלעטשעגּפָא טָאה טעטימאק-גנוקידנעטשדַאפ עד ..עיצ

 י
1 

 יד סָאװ ןוא ךיירקנַארפ ןיא ןדיי יד עב וצ א

 טאה ?ארשי ץרא ןיא הניחמ רעשידיי ַא ןופ וװיטקעּפכרעּפ

 .קלָאֿפ ןשידיי ןופ עוויסנעפא עכעלטייהנייא ןַא טד!

 רעה ןיא ;עניישרעה 194/ רעבאטקָא ןיא ןלַאװ יד ךָאנ

 ןגעק ןעלקיטרַא עירעס ַא "קָאּפע'ל, גנוטייצ רעשיטסישוצפ
 עשידיי סנטפיימ -- עשידנעלסיוא} ופ סעִיצַאזילַארוטַאנ יד
 -סיוא רעטנזיוט ןענעז גנואיירפַאב רעד טייז .םיריוטקָאד יי

 עם ראט ,ענעגנַאפעגרסגירק ענעי:עוועג : ןדיי עשידנעק
 -ריב עשיזיוצנַאחּפ עג -וו .א .א רעלדנעטשרעדיוו ,רעפ
 דצכ גנוגנערטשנָא עסיוועג ַא טקרעכַאב ךיז טָאה סע .רעג

 -סיוא יד ןרעטנענהע תשיט
 בִא ןוא עיצַאנ רעשיזיוצנַאהּפ רעד וצ רעקנע
 -סיוא יד טטָארהעג קידנעטש ןבָאה עכלעוו ,ןעגנונדרָארַאפ

 1 : אז
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 = 5 + 0 צו 6: ט 4 יש

 טפרַאדעג טינ ךיז רעמ דעדנעלפיוא ןבָאה .ב .צ זױַא
 .גנוניווװ יד ןשיוט םייב ןטַאירַאסימַאקדייצילַָאּפ יד ןיא ןדלעמ

 -ענ ליײטנא םייב קורד-יײצילַאּפ ןייק טַאהעג טינ ןבָאה ייז

 -ַארטסינימחַא יד ;ןבעל ןשיטיִלַאַּפ רעדָא ,ןקַאקידניס ןיא ןע?

 טעטיטנַאהיא'ד-טרַאק יד ;עמוכַאב םייב ןטעטילַאמרָאפ עוויט

 ןרָאװעג טריפעגנייא וליפיא זיא סע .ןרָאװעג טידיצודער ןענעז

 סָאװ יה רַאפ רעדנעלסיוא ןטריגעליוװירּפ ַא ןופ עטרַאק ַא

 -ַאב עמ טָאה טכער-טעברַא .הנַאל ןיא רָאי 10 ןיוש ןענעז

 ןענעז "ןטנַארגימיא עלַאגעלמוא, ;לענש ןוא טכייל ןעמוק

 יד ; ןטייקירעווש עלעיצעּפס ןָא ,ןרָאװעג טדיזילַאנעפ ףכית

 ַא 2000 יצ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענעז סעיצאזילַארוטַאנ

 .ווװ .א .א ךָאװ

 םעד טײיז .1947 ףוכ טרעדנעעג ךיז טָאה עגַאק יד רעבָא

 .רעדנעלסיוא יד יבגל סרוק רעיינ ַא ןליפ ךיז טכענ

 .ןענישרעד וי רעדיוו זיא םזיטיפעסיטנצ רעד ךיוא

 -יצ עטסנרע ןיא זעניפעג וצ ןֶא ןעכ טבייה ןטהָאח ןוא ָאד

 עשיטסישַאּפ יה .ןעננוטיידנָא עשידיי-יטנַא עסיוועג ןעגנונ

 ןריקַאטַא וצ רעדיוו ךיז טביולרעד עפערּפ

 רע ד | ע װ ,ןביוא ןופ ןבעגעג ,בנא ,טרעוו
 ישי האפ האפיק אק ,אל אוו יע י ח א פק

 -ט ר ָא װ טנ אה אפ ,,שיוװ ןיא םינינע שש

 עי עא טל אפ ע 7 לע ה רא ןו ם ַאפ רע כעכ

 תי ח ק נ ַא נ

 - יפת בא" 10 יװ רעפ טינ טיט ו ס א ב

 ַא ןופ גנויינאב רעד ןגעוו ןגָאז ךיוא ןעק ןעק עבלעז סָאד

 ןעמוקַאב: וליפא טָאה סָאװ ,טעטיױויטקַא רעשיכָאּפָאנעסק

 רעד ןיא סעיצַאדַאלקעד עלעיציּפא עסיװעג ןיא ָאכע ןַא
 .טייקבכעלטנפמ

 לָאפארעדױװ סױרַא טפור יט פאפ יא ענעפַאשעג-יינ יה

 ופַאשלעזעג יד .ךיירקנַאדפ ןיא ןדיי יד ייב ורמוא |

 יא סע .דנאברַאפ םיצ םעלבָארּכ םעד רעכיא ןגָארט

 טינ ויא רעהנעלסיוא ןוא ןדיי ףיוא ףירגנָא רעד זַא ,רָאלק

 עשיטאהקַאמעד עתמא יד זַא ןוא גנוניישרעדו ע:דילָאזיא ןייק

 .טייז רעזנוא ףיוא ןענעז סעיצַאזינַאגרִא

 סאד טָאה סָאװ ,שינעעשעג ַאו ןעמוסעגרעטנוא זיא טָא ןוא

 .טקיטעטשַאמ לָאמַארעדײװ

 קוב עד טרָאּפ

 ךיז ןבָאה סָאוו ,םיטילּפ 4800 יד ןופ ץעמַארד יד

 ןעמוושעג ןוא ןטָארדלכעטש יד ןופ ןפירעגפורַא

 לָאמַאטימ טָאה ,1947 יאמ טַאנָאמ ןפ לארטידץירא ןייק

 -שיוא ךָאנ רָאי 2 םיוק .טלעוו עצנַאג יד טרעדורעגפיוא

 -נעמיווש , ַא טיובעגפיוא טכַאמ עשילגנע יד טָאה ץיוו

 ,קיאור ןביילב טנַאקענ טינ ןבָאה רימ ."ץיו ושיוא ן

 יד לָאמַארעדיװ ןעניווועגוצ טנָאקעג טינ ןבָאה ימ

 -נָאק וצ ,טעטילַאמורב רעד וצ ,רָארעט םוצ טלעוו

 ןייז לָאמ סָאד סע לָאז ר וצ עי

 טינ ןבָאה רימ .עשטייד יד יו גער רעדנַא ןַא ןופ

 -עטַארעג יד ןופ ןעגנו כלל יד זַא ,ןזָאלרעד טנָאקעג

 רעייז ןעיוב וצ הטיהש רעשיטסירעלטיה רעד ןופ עטעוו
 -נַאמ םעד ךרוד ןרעוו טקירדרעד יי ,הכולמ

 .לארטיד-ץרא ןופ רָאטַאד
 -ייל עשילגנע יד זַא ,העידי יד ןָא טמוק 0 רָאנ יו

 םיטילּפ יד ןריפוצרעביא ןסָאלשַאב טָאה גנוריגער:רָאב

 רעד טקיש ,ךיירקנַארפ ן ןייק "םודָאזקע, יט רעד ןופ

 רעטעּפש ןוא ליעּפרַאמ ןייק עיצַאגעלעד א טסהועמ

 .קוב עד טרָאּפ ןייק

 ןיא "ןָאינוא , ןופ ןוא דנַאברַאפ ןופ סע יד

 ןיא יד זיא (1947 רעמוז) דָאירעּפ ןקיזָאד םעד
 שיזיוצנַארּפ ןיא ןענישרעד ,רושָארב רעלעיצעּפס א

 ."סודָאזקע, ןעמָאנ ןרעטנוא
 רעד ןיא ביוא זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא קיטכיוו זיא סע

 עשידיי ןפורעגּפָא רָאנ ךיז ןבָאה רע ןופ עמַארד
 טייוו "םודָאזקע , ןופ עידעגַארט יד זיא ,סעיצַאזינַאנרָא

 .בושי ןופ ןצענערג יד ןפקַאװעגרעבירַא
 רעשיטַארקָאמעד רעשיזיוצנארפ רעד רַאפ ךױא

 -ַאלעיצַארטנעצנָאק ץעיינ ןופ קנאדעג רעד זיא טלעוו
 יד קָאװ ,זיולב טינ סה דמוא ןרָאװעג ןרעג

 ןופ טלעוװ רעד ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ עטסטנענימַארּפ



 טא ףליה רעקיטייזנגעק וופ
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 -סױרַא ןענעז 0 לָאּפ עא ל ,טסנוק ,טּפַאשנסיוװ

 ַא רָאנ ,גנוטלַ 0 לגנע רעד ןנעק ףרַאש ןטערטעג

 ףיוא טא ליפא טָאה 0 עּפורג

 ןבָאה ייז עכלעוו ןיא ,ןשיפַא עקיזיר ןסַאג רעזירַאּפ יד

 שטופ רעייז טקירדעגפיוא

 א ןרָאװעג ןענעז םיטילּפ עטקינייּפעג עשידיי יד
 ןגעק ,סעיצַאנימירקסיד-ןסַאר ןגעק ףמַאק ןופ לָאנמיס

 ערב רַאפ ,ןדָאטעמ עשיטמפירעלטיה וצ רעקירוצ

 וצ ןשטנעמ ןופ טכער ןרַאפ ,טכער עכעלשטנעמ רַאּפ

 .לרוג םענעגייא רעייז ןעמיטשַאּב
 -ץעגנָא ןוא עטגייווצרַאפ יד טָאה טכיזניה רעד ןיא

 דנַאברַאפ ןוא "ןָאינוא , ןופ טעטש א ַא עטגנערטש

 ןופ ףמַאק םעניײמעגלַא םעד ןצונ עלַאסָאלָאק טכארבעג

 ןעמ .טייהיירפ רו ןייז רַאפ קלָאפ ןשידיי
 רעבָא ,ןויטקעּפסרעּפ יד ןצַאשּפָא טשינ טציא ךָאנ ןָאק

 ןקעלּפטנַא ,קפס םוש ןָא ,טעוװ טפנוקוצ עטסטנעָאנ =
 -סַא יד ןופ םייק יד ןוא גנַאהנעמַאזצ םעד

 -נַא יד ןופ ןוא ןדיי יד ן קעש ןוא סעיצַאריּפ

 בו עקידנביל-טייהיירפ ערעד

 ןופ םיטילּפ יד רַאפ עינאּפמאק רעד טימ לעלַארַאּפ

 ןיא טרישזַאננָא דנַאברַאפ רעד ךיז טָאה "סודָאזקע,

 סָאװ ,הטילּפה תיראש יד ןעװעטַאר רַאפ עיצקא רעד

 רעשטייד רענעטלָאשרַאפ רעד ףיוא ןבילברַאפ זיא

 .דרע

 דנַאלשטיײד ןַיא ןרענאל יד ןרידיווּקיל

 -פרַאש רעצנַאג רעד טימ טָאה "סודָאזקע , ןופ עמַאד- יד

 ןופ עידעגַארט עסיורג יד טלעוו רעה רַאּכ טקעלּפטנַא טייק

 סָאװ יש א ןופ תונברק עשידיי רעטנזיוט רעקילטנעצ

 רע רעשטייד רעקיטולב רעד ףיוא ןריטעגעוו

 ןדייל יד ןגעוו לי טגָאזעט גונעג טינ ךָאנ זיא סע

 עטשיוטנַא ערעייז ןגעוו ,ןרעגַאל עשטייד יד ןיא ןדיי ןופ

 -ערטש שרעייז ןגעוו ,סעיזוליא ענעדָאלרַאּכ ןוא ןעננונעפָאה

 סעיצַאהיּפסַא ערעייז ,ןבעל רעכיז ןוא קיאור .ַא וצו ןעגנוב

 ןעגנוגנערטשנָא ערעייז ןגעוו ,דנַאל ןגייא ןַא ןיא ןעמוק וצ

 .ןבעל-רעהנַאוו ןטימ ןקידנע וצ

 רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ףיוא טפָאהעג לכ-םדוק ןבָאה ייז

 ןופ צטעהעפנָאק יד ףיוא ,םעלבָאהּפ רעייז ןופ גנוזייל

 ןרעוו וצ ןשטנווועג ךיז ןבָאה ייז ןוא ,"אריא, ןופ ,"ארנואח

 .ןבעל ןקידרעטייוו רעייז ןגעוו ןרידיצעד ןעטָאק וצ ןוא יירפ

 -נייא יד וצ טרעהעג דנַאברַאפ רעד טָאה ךיירקנַאדפ ןיא

 טרעדָאפשג ףרַאש ןַיא ןפָא ןבאה סאו ,סעיצַאזינַאגרָא ענלצ

 יד ןוא רעהירב עטשוװעטַאהעג ערעזנוא טייהייהפ ןבעג וצ

 יד ןיא .ןשטניוו "יז יװ ,,טדָאד ןרירגיסע וצ טייקכעלגעמ

 ןופ ןעגנוטַארַאב יד ףיוא ,ןעגניטימס יר ףיוא ,ןצנערעפנאק

 עיצַאזינַאגרַא עשיטארקאמעד עשיזיוצנַארפ ןוא עשװדיי

 ןעיועטַאה וצ טרעדָאּפענ דנַאב 0 ןופ רעייטשרָאפ יד ןבכואה
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 ןופ םיטילּפ יד

 ;ל-רעגַאק סָאה רעכלעוו

 ציוװ רעיד
 פעג זיא סָאװ ,עיצַאגעלעד רעד ןיא ןעמונעגלייט
 ןרעגַאל יד טכוזַאב ךיוא ןבָאה סע .1946 רעמוז ןיא ןרעגַאל

 (ץלעק) רענשריק ןוא (קינלעימכ) םיובלטייד ןטַאגעלעד יד
 ךיז ןריטנעיירא וצו ףוה רעד ןעמוקעג זיא טווָאד ןופ .1947 ןיא

 יד קידנפלעה ,ענַארפ רעד ןופ טייז רעשיטקַאדּפ רעד ףיוו

 -נעוו יד ףיוא .ןרענַאק יד ןזָאלרַאּכ וצו דנַאלשטיײד יא
 ןוא ךיירקנַאדּפ ןיא ןטפַאשנַאמסדנַאל ענעדישרַאּפ ןופ

 -ײטּפָא עקַאיצַאס יד ןהָאװעג ::היזינַאגרָא זיא ,דנַאלסיוא
 ןיק ןדיי לָאצ ערעסערג ַא ןעגנערבוצרעבירַא ידכ

 .ןענעדראוצנייא ָאד ייז ןוא ךייד-קנַארפ

 ישא הנקעמכאעא ע ײנ אה 6

 -עדרָאניײא רעד רַאֿפ דנַאכראפ 4 עד יד , טכיר

 רעייז רַאפ ןוא ךיירקנַאהּפ ןַײא ןטנַארגימיא :עיינ יד ןופ גנונ

 ס ע צ ַא ר פ | ג ע װ ? ע י צ ע ּפ ס: .,גנוקידייטרַאופ
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 -ייטרַאפ רעד ןגעוו שלדנַאהעג זיולב טינ ךיז טָאה ָאד

 ַא ןגעוו ךעלכעזטּפיוה רָאנ ,;טנַאחגימיא עיינ יד ןופ גנוקיד

 רעד רַאפ ,ללכב ןטנצרגימיא עֶלַא ףיוא ףירגנָא ןגעק ףמַאק

 -רַאפ טוג רעייז ןבָאה סָאד .בושי ןצנַאנ ןופ גנוקידייטרַאפ

 יד טנעקרענָא ןבָאה ייז ןוא ,;דיי עשיויוצנַארפ יד ןשנַאטט

 .טיבעג ןקיזָאד ןפיוא דנַאברַאּפ ןופ טעבדא עקיטכיוו

 רעה טָאה 1946 טסוגיוא ןיא זַא ,ןבענוצוצ קיטיונ זיא סע

 סאו ,סעיצַאזינַאגדִא עשידיי 19 יד וצ טרעהעק חנַאברַאפ

 -רעטנוא רַאפ שעטימַאק חויטַאטינעזערּפ

 י ו גנוריגעה רעש זייצנַארּפ רעד ןטימ

 .ןליוּפ ןוא אט ןופ ןטנַארגיפיא טנזיוט עכעלטע ןזָא

 -ענַאיצַאזינַאגרָא-דעטניא, טסייה סָאװ ,טעטימַאק רעד טָא

 .(="ןטנַארגומוא - ןוא ןהעטיזנַארט רַאפ ףליה ןופ טאר רעל

 8000 הֹנַאל ןיא ןריפוצניידַא שינעביולרעד יד ןעמוקַאב טָאה

 זיא סע ןעמעוו ,(ןרעניזנַארט) עקידנזיירכהוד םֶּלַא ,ןדיי

 -וצנייא ךיז .טייקּכעלנע= יה אוו ןבעגעגרעביײא .רעבַא

 .ןשטנווועג כָאה ןבָאה יז .ביוא ,דנַאל ןיא ןענדרָא

 ןרוסנַאניפ וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה "טניאשזד , רעד

 ןייק דנַאטשטייד ןופ ןטנַארגימיא יד ןופ ןריפרעביא סָאד

 .טייצ רעטשרע רעד ןיא ןטלַאהוצסיוא ייז ןוא ךיירקנַארפ

 "טנאשזד. ןופ ןעגנולדנַאה .ענעדישדַאפ ןבָאה ,רעדייל

 דנַאלשטייד ןיא ןטימַא שנייז ןבָאה קידנעטש טינ זַא ,ןזיױוַאב

 ןייק ןטנַארגימיא יד ןריפוצ-עביא ןליוו ןקירעהעג םעד טָאהעג

 טגאמרַאפ ןבָאה ייז סאו ,םעד ףיוא טקוקענ טינ ,ךיירקנַארפ
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 ו ע ו 1 1 יד ןופ רעייטשרָאפ ןופ ןוא אפונ עטריסע-עטנירַאפ יד ןופ רעכמשצעה ןיא .גנוריגער רעשיזיוצנַארּפ רעה ןופ סעזיוו יד

 ךעלנעטדנַאט טגרָאז סָאװ ,דנַאברַאפ רעד יו ,סעיצַאזינַאגהָא יה זַא ,"טניַאשזה  םעד דציפ יב 2 זיא 6

 נ -נצק ןטנענַאמרעּפ ןיא ךיז :עניפעג ייז לייוו ,םיטילּפ יד ראפ טלעטשעגּפָא טרעוו !דנַאשטייד ןיּכו עיצַארגימיא
 -רעדַאב ערעייז ןסייוו ןוא עקיטפרעדַאב-טיונ יד טימ טקַאט ןיא גנורעדנע ןַא ןעמוקעגניירַא זיא 1048 רַאונַאי ןיא

 .ןשינעּפ -וצסיוא ןעוועג םיכסמ זיא רע ."טניאשזד, ןופ גנוטלַאה רעד

 -נֶא םעה ןָא זַא ,ןזיװַאב גנורַאפרעד יד טָאה םעד רעסיוא "טַאר ןלענָאיצַאזינַאגרָא-רעטניא , ןטימ ךַאכּפָא ןייז ןריפ
 ַא טימ עיצַארטסינימדַא ןַא ךרוד זיולב .ה .ד ,קלָאפ ןופ לייט ןופ ןרעדָאּפ טינ ןלָאז ןטנַארגימיא יד זַא ,גנידַאב ןרעטנוא

 ןעמעלבָארּפ עלַאזצַאס ןייק ןענַאק .טעשזהוב .גנוציטשרעטנוא ןייק "טניאשזד, נ ֹק

 ךיק רעה ןופ גנוהַאפרעד יד ןסעגרַאפ ןיוש ןעמ טָאה .ןהעוו יד ןופ ןבעגעג טציא טרעװ גניציטשרעטנוא עקיואי יד ּמ

 9 שונַאטנַאס יר ןופ טגיימש ןוא סעטעזסאס ןוא ןמפַאשנַאמסרנַא עמסנדישרַאּפ
 יד זַא ,ןעווענ רעבירעד זיא דנַאברַאפ ןופ גנורעדָאפ יד ןיא .קנַארפ ןָאילימ עכעלטע טייצ רעטצעל רעד ןיא רעבירַא
 ךרוד !רעוו טהעטיירבעגסיוא לָאז "רָאסַאש ָאק , ןופ גנוריּפנָא םעד ןכערבכ וצ ןזיווַא2 דנַאברַאפ רקד א =כיזניה רעד = - !:רוד = : - ראה ראה הוא גרייז יו = אא-

 ייב עיסימַאק רעלַאקידניסרעטניא רעד ןופ רעייטשרָאּפ יד -סיורַא ןבָאה םיבשות - עטלַא, עסיוועג סָאװ ,דנאטשרעדיוו
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 ענעזעוועג יד ןופ ,רעקרעווטנצה יד ןופ ,,ט .שז .פ רעד .עיינ , יד ףליה ןבעג םייב ןזיוועג

 .דנַאברַאפ ןופ ןוא דעפמעק-=נָארּפ טעבהַא-גנורעפקפיוא ןַא ןראוועג טריפעג ךיוא זיא סע

 -אב עז) 'ידופעה, זיא ןסָאלשעגנָצ ךיז טָאה דנַאברַאפ רעד -לעזעג "יד ןיא טײלסדנַאל עיינ עלַא ףכית זביירשנייא ןגעוו
 ייז ןבעג ןגצװ ,ןעלײימ עֶלַא טיט ייז ןפלעה ןגעוו ,ןטּפַאש

 ןוא ָאד ןעוו ,טלַאמעה יֵליֵפַא טעברַא ןוא ןטקַאחטנַאק-טעברַאו

 יע ) ןו= עטכעמ יד ןופ טינ "םענירג; .ַא ןופ גנוטלַאה יד זיא ןפחַאה

 עקירעמַא ןייק עיצַאנעלעד

 ןרָאװעג !םעגעג זיא סָאװ ,םיטילּפ יד רַאפ ףליה יד רעב בָא

 -טינ רַצּפ ןזיועגסױרַא ךיז מָאה ,ןטפַאשנַאײסדנַאפ יד ךרוד

 -+העווש- עסיוהג טָאה בושי רעשיזיוצנַארפ רעה .קידנג

 -םיוא יד :עקידנעמוקנָא רשמנזיוט יד ןענעדהָאנייא םייַב ןטייק

 -סַאטַאק רעשיטסיהעלטיה רעד 0 ןענעז ןמיוקיעפ-עמַאנ

 עסיורג !כַאמ ןייֵלַא ןזומ םיבכשות יד .עטצענערנַאב עפָאהט

 יד ,תכא .סיפ יה ףיוא ןלעטשיצקירוצ ךיז ןעגנוגנערטשנָא

 טייקיטעט-ףליה יד זַא ,ט'טַאב ךיז ןבָאה ;טפַאשנַאמסדנַאל
 -סיײטרַאפ יד זַא ,רעטקַארַאּכ זויטקודרטֿסנָאק ַא ןעמטוקַאב לָאז

 ּ רַאפ ןעניה לָאז --- שדוח ַא ןָאילימ 2 רעביא -- שציטש עמ

 .קרָאיהינ ןיא דנַאברַאּפ ןופ ץעיצַאגעלעד רעד רַאפ -עג ןרַאפ טפנוקוצ עשיטָאטַאקע ןַא ,עזַאב עטנוזעג ַא ןפַאעו
 -- סקניל .דאשואביר -- םיא ןֹופ סטכער .ןאמדירפ ןמלק טדער סע

 :נאבראפ ןופ ןטאגעלעד ,טנארג דערפלַא

 " א
 .ןטציטש

 ןבעג וצ רעענָא צַאד ןעוועג טשינ ןעד טלָאװ

 וצ יװ 4,טנַאהגיכיא םעיינ ַא ןענדרָאוצנייא ףוא עמוס ער
 גנוריסַאלקרעביא דעה ןיא ןפלעה וצ ידכ (טכירַאב ןרעדטוז ? ווימקעּפסרעּפ עדעי ןָא גנַאל ם'שדח םיא ןציינש

 זיא סע רָאנ .עיצַארגימיײא רעיינ רעד ןופ ןּפוקג עסיוועג וןפ -נערב וצו תלוכיב ןעוועג טינ ןענעז ןדָאטע:-ףליה עכלעזַא
 -ַאב ליפוצ זיא =עטיוויטקַא שקיזָאד יד זַא ,ןעווענ רָאלק ןיא ןרעדניק וצ

 :2 ג+ = ) 2 :

 + = יע וא ,עמא = ! שטָאכ רעדָא וי רעה ןיא גנוזייל 4 -!ד א יאא- = די יא 2לדייוול א

 .םעלבָארּפ ןסיורג םעד יבגל ןיילק וצ ,טצענערג .ןטייקירעווש יד סָאמ רעסיוועג ַא

 -טכעּפ ןטפַאשנַאמסדנַאל יד ןבָאה .טייז רערעהנַאו רעד ןופ -ַאשזָאק , רעד זַא ,ןעוועג זיא דנַאברַאפ ןופ גנוניימ יד

 -כווהא ןופ טמוק סָאו ,גנוצוטשרעטנוא יד זַא ,מקעטששג ןופ ןהנָאפ יד ןלייטרַאפ וצ םזינַאגרָא רעלעיצעּפס -- "רָאפ

 יד וצ .עלענאיצרָאּפָאהּפ ןייק טינ זיא ,ייז וצ טסעריד דנַאל -נעזערּפער גונעג טינ ןיא - - ךיירקנַארפ ןיא ?טניאשזד,

 0 נעפרעדַאב יד טימ טכױהַאב ךָאנ זיא טייקיטעט ןייז זַא ןוא וויטַאט

 -עד א ןקיש וצ קנַאחעג םוצ טריפרעד טָאה עיצַאוטיס יד עטשרע יד רַאפ טעטימאק-ףליה ןקילָאמַא ןופ ןדָאטעמ

 טימ ןקידנעטשרַאפ וצ ךיז ליצ ןטוס קרָאיוינ ןייק עיצַאגעפ .םיטילּפ עשטייד

 עקיטכיר יד ןרעלקפיוא ייז ןוא ןטּפַאשנַאמסדנַאל עקיטרָאד יד לכ םדוק ןרעוו טריפעגנָא טּפרַאדעג טָאה בזינַאגרָא צזַא
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 ;דטַאברַאפ ןופ רעציזרָאפ-עציוו רעד אה העבירעד ..עגַאק
 -וש יד ןופ רָאטיױא רעד . ןיא (עשרַאווד

 ףיוא ןרָאפעג ןוא 1947 לירּפַא סט ֹ

 טכוזַאב ןענעז ןטראד ..ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא םישדח 2

 סע ווװ ,ןטעטימאק-ףילעד ןוא ןטפַאשנַאמסדנַאל 40 ןהָאװעג

 ה רעד ףרַאש רעצנַאג רגד ןיא ןרָאװעג טלעטשעגקעוװַא זיא
 זייי .זיאאשר טיט ייבטצ וד י5 הינרוד +טאסידש ;
 עש עפָאריא .ענעטילעג יד יבנק םוטנדײי רענַאקירעטַא ןוב

 ןרעיוב יד ןענעפע ןופ טייקיטכיוו רעדו ףיוא .ןוא .עַײצַארגיט

 ןזָאלרַאכ ןצ ןשטניוו יעכלעוו ,עקינעי ידו רַאפ .עקירעַײַא ןופ

 .ןעגנוגני-ַאב עיינ ןַײא םייה עיינ וַא ןע וב ןוא ןרעגַא

 -עג ןעמונעגפיוא טיג עיצַאנעלעד יד זיא ןיימעגלַאו ןיא

 -נוזַאב יד ןיא ןליפ ןיוש ךיז ןעמענ ןטַאטלוזער יד ןוא ןרָאװ
 םעלבָארּפ רעטסקיטכיוו רעד רעבָא .ןטפַאשנַאטסדנַאק עהעד

 -קיניײרַאּפ יד ןיא עיצַארגימיא ןופ ןטייקכעקגעמ ערעיירפ --
 .ןרָאװעג טזיילעג טינ זיא -- ןטַאטש עט

 םישודק יד רַאפ ןטנעמונָאמ 59 פ = מ 660 וי: 59 9

 יעג רעד ךיוא טרעהקג דנַאברַאפ ןןופ ןו/טַאישזניא יד וצ
 ןדיי ענר:=רָאּפעד יד וו קנעדנָא םעד ןקיבייהַאפ ןוכ קנאה

 .ךיירקינַאהפ ןופ

 ןית עיידיא יד דנַאברַאפ רעד טפרַאוװ 1946 רַאונַאי ןיא

 -עס:שרעד ןוא עטהיטרַאּפעד עלַא רַאפ טנעמונַאמ .ַא ןקעטש

 -וצפיוא ןעוועג זיא ןַאלּפ רעזנוא -

 ןעניפעג ךיז ןלָאז סע ווו ,הבצמ עוװויטקעלָאק ַאוַא ןעיוב

 ענעמהקעגײפוא יד ןופ ןעמענ טנזיוט 120 עלַא טנכייצרַאפ

 .ןייז תומשנזהיכזמ ןענָאק ןלָאז ענעבילבעג-ןבעל יד ווו ןוא

= 
:2 

 סע "נ =)
 4. += 2 = ןז == = 1 +) 2

 ןלַארטנעצ םוצ !ראוװעג טקישעגרעבכיא זיא גַאלשרַאפ דעק

 -עג ןעקנורטרעד הע ןיא ןטדָאד רעבָא ,טעטימאק-טייהנייא

 ןוא "דנוב , ןוּכ רעייטשראפ יד ןופ דייר ןופ םי ַא ןיא ןראוו

 .?עיצוַארעדעּפ

 תובצמ ןלעטשו וצ :סָאלשַאב א ןבָאה ןטפַאשלעזעג יד

 ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא רעדילגמיפ ענעזעוועג עהעייז רַאּפ רָאנ

 רעקילדנעצו ןרָאוװשג טלעטששגקעוַא 194/ רָאי ןיא ןענעז

 ךיוא ןעטעז םעע .עינַאב ןיא םלוע תיב ;פיוא ןטנעמונַאפ

 -בורח יד רַאפ סעימשעדַאקַא-רעיורט ןהָאװעג .טנדראעגנייא

 ןבָאה ןטפַאשלעזעג עכַיװעג ןוא .טעטש-םייה ענעראוועג

 .רעטרע-כטרובעג ערעייז ןגעוו רעכ ם-דוכזי ןבעגעגסיולַאו

 .(ןטּפַאשקשזעגו ערעדנוזַאב יד ןופ ןטכ רַאב יד ןעייל)

 -הומלוק יד עי טזומעג א יי געוו ןקעווש א
 2 = צ ש ןצ ןייק .טייקיטעט-רוטלו יח ןוא טייקיטעט

 גריג, סוזהיי איי יית אשלע געי י-ה הוא ןראק
 ו סיוקע טב ןמַאט עועג ןיפ בָאה =ע ידַאהט

 -רואא6 די ןאאא-ה --וריווואוה -טהרויויילריוואה דטדזיו אחד זרה את
 א { =ָפוו הא8- = קי. --י ןַאב וצ; וע ןטרעקראפ

 .עשעיקָאפ רעד רעפיוא לער:טקוק טבעלעג
50 : : 
 יד ןיא ןרָאי ןופ ףױל ןיא זַא ,קעטשטסעפ ךיוא ףרַאדכ

 טפרַאשרַאפ דנַאטש ןקַאיצַאס ןופ טייקיטהַאנדישרַאפ

 יד ןופ ןשינעפרעחַאב עלערוטקװק יד ןװנ ָאווינ ירעד .ןרָאוו

 עג ךיז טָאה רעדילגטימ עהעהנווזַאב

 י
.1 2 = 5 

 ו
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 ַארּפש ןופ םעלבָארּפ רעד ןעמ = 6:

 ,רוטלוק רעשידיי רעד רַאפ גרָאז יד זיא המהלמ רעד ךָאנ

 רעשידיי רַאפ ,רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ ,ךוב ןשידיי ןרַאפ

 ?ייט ַא וצ ,בוח ץקַאנָאיצַאנ ַא ּוצ ןרָאװעג ןביוהרעד טסנוק

 .קלֶאפ ןשידיי םענופ םויק ןרַאפ ףמַאק םענופ

 רעמ ןעוועג לַאב ַא ףיוא םַארגָאדּפ ַא זיא 1 עקילָאמַא

 -עטשסיוא ןַא ןרינויזיוו ןופ ."טעּפעשטעגוצ, רעקינייוו רעדָא

 טונ יא רעכיב ,ןעניטעלויב ןבעגסיורַא 6 ,ייזומ א ,גנול

 ייה ןייק ןעוועג
 -םַארה טריזינַאגרַא ןבָאה ןטפאשלעזעג קיניײװ רעייז

 .קעטָאילביב ַא טגָאמרַאפ טָאה עקיצנייא ןייא .ןזיירק

 ןַא ןרָאװעג 2 זיא טיבעג ןקיזָאד ןפיוא ךיוא

 עשירארעטיל ןייא ןענדרא סעטשיסַאּפ ערעהעמ .גנורעקהנע

 .רענליוו יד 0 ,ןעגנוטשגנרעשטוא עשירעלטסניק ןוא

 רעד טימ ןבעגעגסיורַא ןדעוו רעביירש עשידיי ,ןופ העכיב

 ,וַאלוּפ ,ענליוװ ,קסירב) םעטעיסָאס ענעודוישרַאפ ןןופ ףליהטימ

 זופ יע אט יד ( .וװ .א .א ןילבוק ,קינשַאדק

 יד רַאפ !:פיוקעגּפָא ןרעוו ("טוקיי,) רעטַאעט-טסנוק ןשיריי

 -ראפ-רעלטסניק ןשידיי ןופ ןעגנוקעטשסיוא יד ,סשטעיסָאס

 -רַאכ ןופ סעיצאנעלע- ךרוד טכוזַאב רעקוגער ןהעוו דנַאב

 .וװ .א .א סעטשיסאס ןופ ןוא דנַאב

 -עטעיסָאס יד ןענעז עיצוטיטסניא-רוטלוק ,רעדעי רַאפ

 ךָאנ ןעטעז ןטַאטקוזעה ידו םנהו ןוא ,רעמענּפָא עטוג רעדילגטימ

 ערעסעב ַא רעבָא ךיז טקדעמַאב ,קידנלעטשנדירפוצ טינ טייוו

 .ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק עלַא וצ גנויצַאב

 ןכָאה תהענליו יד סָאװ ,שיטסירעטקַאדַאכ טינ ןעד זיא

 קידנהעייפ ,"הנגה , רעה תבוטק טרעצנַאק א טנדהראעגנייא

 ןעה יא =? יהלאמרַאב-ץָאסלדנעמ ןופ גָאטוָאי ןטז100 םעד

 -עלעט יח זַא ,טיײצ רעייט רעד ןופ ןכיס ַא ןוא לעניגירָא ישינ

 -עד ַא ענָאברַאס רעד| {ייא טריזינַאגחַא ן בי טיילסדנַאל רעמ

 ,ןירַאּפ ןיא ןהיי ןיפ ע=כישעג רעד ןגעו טארעפ

 ןופ טרובעג יד טניווועגייב טינ ןבָאה סעטעיסָאס יד ביוא

 רעשיעּפארייא רעד ןיא ןעמענלייטנָא ייז ןלעוו ,"ףוקיי 0

 ןוא עי גַאלרַאפ רעד .1948 ןופ ץנערעפנאק-רוטקו

 לָאצ עסיוועג ַא ןקייצ ןעכַאנ ןבקעז ןטיס לַאנרושז-שהוח רעד

 .רעהילגטומ-עטעיסָאס יה ןשיוװצ ןטנענָאבַא

 ןוא טהעפאעצ זיא ןדָאב רעד זַא ,ןגָאז ,אזלַא ,ןעק ןעמ

 .שינעטעהעג עטוג א ןרָאי עקידנעטוק יד ןיא ןעננעהב טעװז



 רָאי ופ דנַאברַאפ ןעצ 98

 לארשי ץרא ן ֹופ לוש םוב

 -קוסדקייל ןיא סעײצַאנ עשקיניירַאפ יד ןופ גנקכַאזדַאפ יד

 ןרַאפ ןוויטקעּפכרעּפ עיינ טנפעעג טָאה ,194/7 יַאמ ןיא סעס

 רעד ןיא קלאפ ןוא ?ארשי ץרא ןיא םושק ןשידיי
 יש = -טפ0

 ַא ה 2 ווו טאה סם ע .טלעוו

- - 

 ידיי ןרַאּכ ששודהו ןר

 56 ןיי
: 

+- +- ;4 

 רי ע ש

 עקיזָאד יד ןעמונעגפיוא ןדיי ןבָאה םעטָא ןוײּפַאכרַאפ טימו

 ,תמא .ןבעל ןלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןיא שזנעעשעג

 -עפָאה יד רעבוא ,טלעטשעגננעקטנַא ךיז ןבָאה תוכולו

 יד ןופ רעי'טשרָאפ יד דצמ גנוציטשהעטנוא רעה ףיוא ןעגנונ

 בָאה ןוא טעדנורגַאב זעהועג ערע תוּכולמ עשיטַא-קָאמעד

 4 -סיניידַאפ יד זַא ,טייקרעכיז יה ,םזימינּפָא םעה טקרַאטשעג

 ןַא !ד ײ" * ד | ב עג וצ ןסילשַאּב ןלעװ סשיצַאנ עט

 עשירָאטסיה

 מו לויט ַא

 -ננכַאוט ,טליפעג עלַא ןבָאה ,טרעדנעעג ךיז טָאה סע

 רעד דובכל טעקנַאב
 זירַאּפ ןיא רעטַאעט-טסנוק ןשידיי ןיא

 "רעמענ-המקנ, ןופ גנוריפיוא

 ,סע וָאלס :ה ה"ד רבהמ רעה :סכנול ףיוא סטכער ןופ ןציז סע

 -ראפ ןופ רעציזרָאפ ,יקסנאנזָאּפ וורפ ,טנארג דערפלא ,ןאמרָאק .י

 רָאסישזער רעד ןוא דלעפעמולב ענאיד ,יקסנַאנזָאּפ דנאב
 .ווָאקרוט סאנָאי

 םעיסיימַאק-גנוכוזרעטנוא עש:ילגנע ענעדישרַאפ יד ןגעוו קיד

 ַײז ווא 06 6 עיסימָאק רענַאקירעמַא-ָאקגנַא רעד ןגעוו

 ."ונא , רשֹּה ןופ עיסימַאק רעטשרע רעד טימ קידנכיילגהאפ

 : 3 .גנוזייל עוויטיזַאפ א טכַאדבעק יןָצה סָאװ

 -ּפִא ןבָאה דנַאברַאפ ןופ ןוא סעטעיסָאס יד ןוּפ רעוט יד

 רעדילגטימ יד ןופ ןעגנולעטש עסיטדַאנדישרַאּפ יד טצַאשעג

 א א טכאמעג ןוא "ונֲאח העד ןופ

 -עטלַאהַאב רעדא ,ענעּפָא ענייז ןוא קלאפ ןשידיי ןופ טניירפ

 .רענגעק ענ

 ןיא ןיוש

 יד ןשיווצי

 -נוא רעכעלטנזעוו ַא ךיז טקרעמַאב 194/ יַאמ

 ימפאשלעזעג צשידיי
 1 לע ע=

 -עיווָאס ןוא עשיליוּפ יד ןופ סעיצַאהַאלקעד יה ןיא דישרעט

 -ַאקירעמַא-ָאלננַא יד ןופ ןוא טייז ןייא ןופ ןטַאגעלעד עשיט

 -ָאק שטקיטייַאעג יד טננערב אר .רעטייווצי רעד ןופ !עשינ

 -ניא יה ןיא ענַארפ יח ןזייל וצ .גאלשרָאכ ןטעדקנַאק ַא שיסימ

 .גנורעקלעפַאב רעשיבַארַא ןוא רעשידיי רעה ןופ ןכערעמ

 -קעד עקידנגלָאפ טּכעלטנפעראפ טלָאמעד טָאה דנאבראפ רעד

 : עיצאראל
 וי

 א וא ,ןלעטשוצטסעפ ךעלקילג זיא
 .ןרעוו ןריובעג םייב טלאה לארשי

 נאבראפ ןופ ָארויב יד
 ץרא ןיא הכולמ עשידיו
 עריא ןופ טייקראבקנאד ןופ ןליפעג יד סיוא טקירד יז

 רעד ראפ דנאבראפנטאר םוצ ןטפאשלעזעג ענעסָאלשעגנָא 0
 ,ןיקפאראצ ,"ונָא; רעד ןיא טאגעלעד ןייז ןופ עי רעטנוא

 יד טציטשעגרעטנוא רעטרעו עמעראוו ןיא טָא רעכלעוו
 ןא ןדנירג וצ קלָאפ ןשידיי ןופ סעיצאריּפכא , טכעראב
 .לארשי ץרא ןיא הכולמ עשיטארקָאמעד ןוא עקיגנעהּפָאמוא

 -פָא רעד ראפ קידנרידיצעד ויא ץנעוורעטניא עקיוָאד יד
 יד ןופ גנולמאזראפ רעניימעגלא רעקיטציא רעד ןופ גנומיטש
 ,ןגָאצ יד טכא ןיא קידנעמענ ,ןוא ,סעיצאנ עטקינווראפ
 -נָאשוד רעייטשרָאפ ריא ךרוד ןבעגעג טָאה עקירעמא סָאװ
 :שינעעשעג עשירָאטסיה וד טנָאזורָאה ןפיוא טניישרעד ,ןָאפ
 .לארשי ץרא ןיא הכולמ עקיגנעהּפָאמוא עשודיי א

 .ןָא טשרע ךיז טביוה טכאלש יד זא ,רעבָא ןפייו רימ
 ןופ טעטיראדילָאפ ןוא עט אפ עלופטכארּפ יד
 יד ,?סודָאזקע, ןופ עמארד רעד תעב קלָאפ ןשיויוצנארפ
 -יגער עשינעמור ןוא עשירַאגלוב יד ןקפ גנוטלַאה עקידריו
 ז ןוָאלוצניירא קירוצ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה עכלעוו .ןעגנור

 ןייק ןטנארגימע עלאגעלמוא טימ ןפוש 9 ןטרָאּפ ערעייז ןיא
 ןופ סעיצאראלקעד עשיטאפמוס עקילָאמרעמ יד ,לארשי ץרא
 ןופ ןעגנולמאזראפ יד ףיוא ןליוּפ םעיינ ןופ רעייטשרָאפ יד
 ןלעוו טפנוקוצ רעד ןיא זא ,טייקרעכיז יד זנוא ןביג , נָא,
 -נוא עקידנעטשלופ עי ןבעג רעקלעפ עשיטארקָאמעד יד
 .םויק ןייז ראפ קלָאפ ןשידיי ןופ ףמאק םעד גנוציטשרעט

 -נטאר םעד ןיא יורטוצ טָאה דנאבראפ ןופ ָארויב יד
 ראפ ףמאק ןיא ןייז קיפליהייב טעװ רע זא ,דנאבראפ
 תונכש רעד ןיא ,לארשי ץרא ןיא הכולמ עשידיו א ןדנירג
 -נעמאזוצ רעשימָאנָאקע ןא טימ רעבָא ,רעשיבארא רעד ןופ
 יד ןרעטכיילראפ טעוװ סָאוו ,תוכולמ עדייב ןופ טעברא
 .דנאל ןופ רעניווונייא עלא ןופ שינעדנעטשראפ עקידרעטעּפש

 יד ןרידיווקיל וצ טייהנגעלעג רעד ויב טרעדָאפ ָארויב יד
 ןופ הפרח יד זיא סָאוװ ,דנאלשטייד ןיא ןדיי ןופ ןרעגאל
 גנוציטשרעטנוא רעד ףיוא טּפָאה ןוא ,ןמייצ עקיטנייה יד
 ןלעוו ייז זא ,'ונָא, רעד ןופ רעדילגטימ ,רעדנעל עלא ןופ
 טייקכעלגעמ א ןבעג ןוא ןרעגאל יוד ןופ ןרעיוט יד ןענעפע
 עבלעוו ,עקינעי וד ראפ לארשי ץרא ןייק עיצארגימיא ןופ
 .דנאלרעטָאפ וינ א ןוא םייה עיינ א ןעיוב טרָאד ןליוו

 וצ לווטנָא ךנאבראפ ןופ רעדילגטימ עלא טפור ָארויב יד
 ןיא ,תוחוכ עשיטארקָאמעד עלא ןופ טייז רעד ייב ,ןעמע
 -ארקָאמעד ןוא רעקיגנעהּפָאמוא 1 ןופ גנוכעלקריווראפ רע
 ןכאמ וצ טשינוצ ןוא לארשי ץרא ןיא הכולמ רעשיט
 -וצנוירא טבערטש עכלעוו סא רעד ןופ רענעלּפ עלא
 ןטָארוצסיוא ןוא םאלפ ןוא רעייפ ןיא לארשי ץרא ןפראוו
 רעשיטסירעלטיה רעד ןופ עטעוועטארעג יוד טלעוװ רעד רעביא
 .הטיהש

 .194/ רעבָאטקָא 19 םעד ,ויראּפ

 -עגנייא דנַאברַאפ רעד טא ה "ןאימו א, רעה טימ

 זיא סע ווו ,"עטיפַאיטימ , ןיא גנודעייפ עסיורג ַא טנדרָא

 סָאה ןפלעה וש טייקטיירג יד ןרצוועג טרעכיזרַאּפ עט

 -רָאפ ןעוועג זיא .ןעלטיפ עֶלַא טימ דנַאל עשיהיי

 -טיג טיט עוו טכַאמ-רָאטַאדנאמ; ששקלגנע יד זַא ,ןעזוצסיוא

 ןַאד ןיושי



 : - : יא םיאא
 יז טעװ יז זַא ןוא ,עיציזָאּפ ריא ןופ ןטערטּפָא קיליוו

 םי ַא טימ ןסעהעטניא-טפַאנ עריא ;קידייטרַאפ וצי טיירג

 ץננוי יה .:קיטעטשַאב סָאד ,רעדייל ,ןבָאה ןשינעעשזעג יה

 ךָאנ ,ץנעטסיזקש ריא רַאפ =ציא ךיז טקגנַאר הנידמ ששידיי

 -עשוב דנַאל ןיא רָארעט רעד .טלעטשקגפיוא זיא יז דעהייא

 ןלָאפ תונכהק רעטרעחניה ,ךיז ןרעמ כעײצאקָאװָאהּפ יד ,טעוו

 . קידלושמוא

 ןעגנוגנידַאב עֶלַא ןבָאה טייל-יטפומ יח ןעוו ,טייצרעדניא

 וי "הנגה , ירד טרעװו ,רעוועג טיט ךיז יוד וצ ףזוא

 רעוו ןדיי ראפ רעוועג ףיוא ?ָאנרַאבמַא, רעד ןוא טנּפַאװטנַא

 .טיהעגּפָא גנערטש

 ןופ סולשַאב רעח זַא ,דַאפעג יד ןָא ךיוא ךיז טנכייצ סע

 ףעמַא יד דצמ ןרעוו טהיטָאבַאס לָאז רעבמעווָאנ ןטסל9
 עוו ייז א א ןד טייז דעיױז ןופ רעהנעלגנע יה .רענ

 -וצכרוחא 'ֹוטֲא, ןופ עיסימָאק רעה ןפקעהוצ טשינרָאג הכ

 .גנולמַאזרַאפ רעניײמעגלַא רעד ןוּ ןעגנומיטשַאב יד ןריפ

 יד זּוהַאּפ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ןעגנוגנידוַאב עקיזָאד יד ןיא

 87 ןיפ לייטנָא יי ײלַאטנשניטנַאק, קנאה װ א ץנערעפנָאק

 ץנערעפנָאק רעד ףיוא .(.11 .1 .1948) סע יניגדַא עשידיי

 תכומק ,"הננה , רעה תבומל עינאפמאק יד א טרעוו

 רַאפ ,לארשי ץרא ןיא "ױכרַא רעשידיי רעד רַאפ דנָאפ-ץוש וא
 .בושי ןֹופ רעקידייטרַאפ יד רעוועג ןקיש

 הע ע = אט רופ , ו ץנערעפנָאק רעקיזָאד רעד ףיוא דנאבראפ .ןופ עיצאראלקעד יד

 : ןטקנופ עקידנגלָאפ טלאהטנא

 :עינאפמאק רעה ןיא ןעמענוצליױטנָא טיירג ןענעז רימ,
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 לבוּפער נ
 עשיטארקָאטמע ןוא עקידנעטשטּסבלעז א ןדנירג וצ יד

 .רָאטאדנאמ ןשילגנע ןופ טיירפאב ,לארשי-ץירא ןיא ק
 רעטנזיוט רעקילטנעצ יד ראפ םיַה א ןפאש וצ ידכ (2 ו ו

 ןייק ןרָאפ וצ ןבערטש עכלעוו ,דנאלשטייד ןופ םיטילפ
 .לארשי-ץרא

 יי ןיא בושי ןשידיי םעדה ןכעלגעמרעד וצ ודכ (2
 .ט ייקשהבולמ רעשידיי וצ גנובערטש יד ןריזילאער וצ לארשי

 ןטייק עשילגנע ןופ טיורפאב - - הכולמ עשידיו וד ידכ 4

 ןנוא לָאז סָאװ ,טפאשטניורפ-רעקלעפ ןופ דנאל א ןייֵז לָאז
 ןוא טפאשטנייפ-רעקלעפ ןגעק ףמאק םוצ ליּפשייב סלא ןעניד
 ."סעיצאנימירקסיד-ןפאר ןגעק

 עינַאּפמאק דעד ןיא ךיילג ךיז ןפהַאוו ןטפַאשנאמסקנַאל יד

 .טעטױיטקַא עטיירב ַא ןעלקיווטנא ןוא

 -נקמַאזורצפ עלעיצעּפס ןפירעג ןבַאה םעטעיסאפ לייט א

 ןטרעצנָאק ,ןעגנומענרעטנוא קו ןבָאה עי ,ןעג

 יצ ידכ ,ןרָאװעג טליפרַאפ ןענע :סיל-?=אז יה .וװ .א .א

 -ָאק רעלַאנָאצַא רעד סאו, .דפ 6 100 יד ןכיירגרעה

 .ןעלמַאז וצ טרישזַאגנַא ךיז טָאה "הננהת העדה רַאפ טעטימ

 הכולמ עשידיי יד זַא ,רַאפעג רעד ןופ קילבנָא ןיא רעבָא

 לָאז רָאטַאדנַאמ רעשילגנע רעד ןוא ןרעוו טריניאור לָאז

 -עטע|סָאס :עכעלטהצווטנארַאפ יד ןבָאה 2 ןַױא ;ביילב

 ןעוושג טינ ךָאנ זיא גנוננערטשנצ רעייז זַא ,ןפיהגַאב רעוט

 ןהא ןהעלקפיוא ,ןפור ןוא ןקעוו ךיז ןעמענ יז .קידנגונעג

 רעדו ןופ ליּפש-ןסילוק-רעטניה יד ףיוא ןקעה ייז ,ןריזיליבָאמ

 59 םויק ןלַאנָאיצַאנ ןרַאֿפ ףמַאק םוצ

 -ּכיר יד ךיוא ןהיניכעד יז ,קיטיקָאפ רעשיטַאקיהעמַאאקגנא

 .קןילַאּפ עשידִיי עלַאנָאײצַאק עקיט

 ? קָאד טסייה סאוו

 א ןקיי =ד ןעוו ,הטחלמ רעד רַאפ ןרָאי יד ןופ ףיוק ןלא

 םזיושַאפ ןגעק ףמַאק םוצ טרזזינַאגוָא ךיז ןבָאה ךיירקנַארּכ

 ,קלאפ ןלװדיי ןופ :נוקיהיוטהַאפ קעד דַאפ ,םזירעלטיה ןוא

 -ענ קיטכיװ ַא טחהימשעגסיוא ןוא טווורּפעגסיױא ייז ןבָאה

 7 העה טיט טעפ ראט עמואזה צ יה .:רעוו

 ךיירקנַארפ ןווּפ ןהיי יד רַאפ ןזייווַאב סָאה ןשמ ףהַאד

 -ולפ יד רַצפ ,עיבאפאנעפק ןגעק סעינַאּבכאק יד ןעה ןעטעז

 זָאזקע , ןופ ןוא "יאול-ןעס, ןופ םיט

 עד טָאה ?זייװַאב רעקידנגונעג טינ רעכיירטש ןוא ישיוו רירוו- יאא * א ַא
 גנוהיגער רעד ןופ ןעייד יד ןיא טציא זיב !גיווועגרעביא טינ
 -יוצנַארּפ יד ןעוו ,טייקכעלשטנעמ ןוא רשוי ןופ ליפעג סָאד

 רעביא !ןעמיטש טפרַאדעג ןבָאה "ונֲא , זיא ןטַאטעלעד
 -סעלַאּפ ןגעוו עיסימָאק רעלעיצעּפכ רשד ןופ ןגַאלשרַאּפ

 יא

 יש 3; ַו ש ַו

 סָאד ?ייו ,ןרוהוצהעכיא סָאד קירעביא ןיא סע

 ןב)

 םוטעמוא ןוא קײדנעטש ןענעז ,ןטסישַאפ יד ,עיצקַא

 ןרעו ייז ןעוו ליפא קב ןשידיי ןופ םיאנוש
 -רעייפ ןטלַאה ייז ןעוו וליפא ,ןריקנַאב ןשידיי ןו ש

 =ע .סעגָאנַאניס עשטדיי יא סעדעה עשיטעמעסאליפ עכעג

 א ,ןביולג סָאװו ,ןשטנעמ עוויאַאנ קינייװ טנייה ןריי:סיזקע

 עה ןוא ךעלטניירפדןדיי ןייז ןענָאק םזישַאּפ ןוא עיצקַאער

 ע כב 2 ע װ ,ע ? יט ש י י ד .הכטמ עשריי יה שױב

 עא עק ייזא חיה הא קי דשורכ

 הע טעראפ ע לאנאיצאנ ןענעז .ס עי צ

 - טנא דראנ טינ זי א עײ-צ ק
 -כוא ,נכו טא הס יו א דָא נ ;
 :הט יק7 פה תי ר אש ה עד ןו

 ,רעקינעי רעד אקוד טינ זיא דיי ר

 רָאנ ,ןעמָאנ ןלַאנָאיצַאנ ַא טימ ײטרַאּפ ַא

 רעגַאל ןטימ ךיז טדניברַאפ רעכלעוו ,דיי רעקינעי רע
 טייהיירפ יד ןפמעקסיוא טעװ סָאװ ,עיטַארקַאמעד :

 יד ןופ טייהיירפ רעד טימ ןעמַאזוצ קלָאפ ןשידיי ןופ

 ןוא עיטַארקַאמעד רעד ןופ ךיז ןלײטּפָא .רעקלעפ

 ןוא קלָאפ עשידיי סָאד ןרילָאזיא טפייחה ,תוחוכ עריא

 .םזישַאפ ןופ ריקליוו ןרַאפ רקפה ףיוא סע ןזָאל
 יו היי רעקיטכירפיױא רעד דיז טגעהפ ,קידג:כַארט ױזַא

 ןופ בישי ןשידיי ןופ ןבעק סָאה ןהעכיזרַאֿפ ןעמ עוו ױזַא

 ףֶליֵה יד ןקיוטשּפָא טייז ןייא ןופ שעוו'מ ביוא ,לארשו ץדא
 רַאפ טטשעט ןכָאה אוי ,תוכוקמ עצײטַא ארקַאכעוד ידו ןופ

 ,ןהיפסיוא םיא קקיוו ןוא רעבסעװָאנ ;טז29 ןופ סוקשַאב םעד

 לארשי ץרא ןזָאק טעוװ'מ ביוא ,טייז רעטייווצ דעד ןופ ןוא

 +.+ ש 2 ׁש: 5: וצ
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 װ ש

 ׂש 6: יט ש =
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 יב הצ 2 5: -+ 5: הק ִֵׁ פי

1 
 י ָו



 ןטֿפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאפ רָאי ןעצ 40

 ך רעד ןעה זיא ? עדַאגירב א רעה ןופ ןוא -טפאנ עשיטסילַאידעּפמיא וד ןופ רענייטש-לימ , יד ןשיווצ

 עוו ,1949 יי נ 1947 רעבמעוװוָאנ רעד ןַא ,סיזעמ רעה .דנַאלגנע ןוא עקידעמַא ןשיווצ ,ןצַאזנגעק

 -עטילימ .רעייז טקירדעגּפורַא ןבָאה | ןטַאדלָאס עשידיי ךיוא עשידיי ןָאילימ עכעלטע יח ןייז בירקמ טינ טעװ טנעה;זעדּפ

 -נוויצעג םיא ןוא םזירעלטיה ןופ א ןפיוא 7 ןשיר ,1948 ןופ ןלַאװ-שנעהיזערּפ יד תעב עקירעטַא ןופ רעטייוו
 ? ןרילוטיּפַאק וצ : יד .רעטקיטכערַאבמוא ןוא דעכעלטדָאװטנַאהַאפמוא ןַא זיא
 ; - וד ה ט טי
 : סנבעל עכעלשטנעפ ןענָאיליפ ,רעדנע רעזנוא ןופ ,טייצ רעקיטנייה רעד ןופ ם עה - ליירג ןיא עיצקַאער יד זַא .,ןזיוַאב זנוא טָאה עטכישעג

 רעקידתונמחרבמוא ,רעקיקענטרַאה זיא ,ףמ
 -ידיי יד זא ,ןעניימ .קלָאפ ןשידיי ןופ םויק ןרַאפ ףמַאק : אל א ד : .ןסערעט א

 ןַא , יפ עהעדנַא ןופ דסח ךרוד ןבעל ןביילב ןלעוו : 58 שאל לםדווי קוטיקאּפדטלעוו רעד ןופ גנוטכעלפנעטַאזוצ רעקיטנַייה רעד םיבושפ ,עשידיי יד זַא ,ןריטמיזקע םעוװ הכולמ ץעש עי א א 2 רב 3 ש ןיא ,תוהוכ-טלעוו ןיפ שיצַאלעטסנָאק רעקיטנייה רעד ןיא
 סָאד הא הכוטמ ששידיי יד ןקייטסייא ןקעוװ וצ שידניק זיא

1 

 ערעטיב ַא ןטיירגוצ ךיז טסייה --- ,לײטנָא .רעזנוא
 .קלָאּפ ןשידַיי ןופ םויק םעד ןטַארַאפ טסייה ,גנושיוטנַא

 .ןֶא ינ .ייז טייג ךַאז ןייק זַא ,ןעניימ וצ ןוא קלֶאפ עשידיי

 , ו
 רעוט יד ןעייג ,ןקנַאדעג עקיזָאד יד טימ טנּפָאװַאב -דנַאטשַאב ַא ןייז טעװ קלֶאפ עשידוי סָאד לפיוו ףיוא ,:רעוו
 ,רעכיז ,ןּכַאמ עשידיי יד וצ טסיירד סעטץעיסָאס יד ופ יד זַא ,טינ ןעה רוכ ןליפ .טייהיורפ רַאפ ףמַאק םעד ןיוא ?ייט
 סָאװ ,עיסימ עסיורג יד נס יז ןלעוו םורַא ױזַא זַא טינ ,קלָאמ רעזנוא ןהיטקעּפסער ,םלועה תומוא יד ,טלעוו

 יד :ןטנעמעלע עשיטַארקָאמע עשירי ײ ףיוא טניל םילוצ דָאנ ,גירק ןטצעל ןיא תונכהק לֵאצ רעפיורג רעד; בוקוצ

 זנוא ןופ הריכט רעד

 וא ןופ ,ךיירקינאהפ

 סָאװ ,קלָאפ ןשידיי ןופ 6 רעד ן קידייטרַאפ ,דנַאלסוה ,ןקיוּפ ןופ רענַאזיכרַאּפ ערע
 .טייצ רעקיטנייה רעד ןופ עבַא יא יא יד זיא :עײמרַא עטרילַא יד ןיפ ןטַאדלַאס ערעז

 ו|

 ךיירניז ןייז טעװ ףמַאק רעונוא
 -בישעג רעה ןופ לטיּפַאק ;ַא זיא דנַאברַאב ןיפ שטכישעג יד -עגכהוזַאו ןבָאה סע סָאװ .,ףינדא גרַאב געוו דעד ז"א סָאד

 יד םייז ךיירקנארפ ןיא עיצַאהגיײכיא ררעשידיי רעה ןוֿפ עט -נָא העד רעטנוא ןטּפַאשנַאטסדנַאל ןוא סעטעיקאפ יד טכַאמ
 עילַאװכ רעשידִיי רעד ןופ םוקנֶא םעד טייז ,רָאי 80 עטצעל סָאװ + ,ןטייקירעוש יד ןענעז סָצד ;דנַאברַאּפ םענוּפ גנוריפ

 ןסָאגעג ךיז טָאה סָאװ ,עילַאװכ יד ,טרעדטיהראי ןקירהָאפ ןופ -רעה יד ךױא ןענעז סָאה ;גשװ ןקיזָאד ןפיוא ןגעלעג : ןענעז

 .קיטנַאלטַא םייב ןטלאהראפ ךיז ןוא עקירעמַא ןייק סָאװ ,חוכ ןטקטניירַאפ ןוא ןטריזינַאגרָא םעד ןופ ןעגנוכיידג
 עטכישעג רעח ןופ 2 ַא זיא דנַאברַאפ ןופ עטכיששג יד -עג עשידיי יח ןופ דנַאבוַאֿפ רעה רַצֹּפ ךיז .טימ טלענש סע
 -גימיוא עוויסערגָארּפ יד טריפעג ןבָאה סע ןכלעוו ,ףמַאק ןופ : .ןטבַאשלעז

 ,ברעהנוהרָאי קיטנייה ןופ ןרָאי רע-20 יד ןיא ךק וּפ ןופ ןטנַאר -רַאפ רעניימעגלא ןַא ןשיוװצ; ןַאדַאּפ זיא ךלהמ רעקיורג ַא
 ,ךיירקנַארפ יא ןבע? ןשידיי ןיא םעװגָארּפ ןוא רוטקוק רַאפ -ךָאמַאטעמ ַא רַאּפ סָאװ 1948 ןופ ןוא 1900 ןופ גנולמַאז

 .טייקינייא רַאפ ןוא עיטַארקַאמעד| דַאפ טלעמש ינ ןעוו ,טפַאשלעזעג ַא טכַאמעגכרװדַא טָאה עזאפ

 ןוא טלקיװטנַא ךיז טָאה דנַאכרַאפ רעד ,טרָאוו ןייא ו:ימ ןופ םעלבָארּפ םעד גנו:עהרא-גָאט רעד ףילא -קעװַא .טנִייה

 ןופ פעטסיּפ םעיינ ַא רַאפ ףמַאק ןיא - ןרָאװענ ןגיוצרעז א ןציש רַאפ עיצקַא יד ןוא .עיצַאדנימיא .עיינ; יד ןקידיײטרַאּפ

 רָאלק זייוונפוטש זיא קָאװ ,םוייקיטעט ; ! הנידוכ עשידיי .עקידנעײטשטנַא יד

 ןיא ןשטנעמ-סקלָאפ שכעלרע יד. ןופ ןײזטסוװַאב ןיִא ןרָאװעג -נריפנֶא יִד טכיל ןקיטכיד ןיא ןצַאשּבָא טעװ עטכזשעט יד

 :ןעענ עקעבָאנ יד ןגָארט ןעטרָאפ עקיזָאד ידו .סעמעיסָאס יד םייב "ןטפַאשלעזעג עשידיי יד ןופ חנַאברַאפ, ןופ עלָאר עקיד

 -עיצ ןגעק פ=ייקינייא ,עיּפָארטנַאליפ ןגעק יי .ושאמלוזעה עכלעזַאו ןכיירגרעדו

 .ריקליוו ןגעק עיטַארקָאמעה ,טייקטרעטיסּפש -לעזענ עשידיי ןנפ דנַאבדַאפ רָאי ןעמ , טגָאז ןעס ןעוו

 4 שש -עטעיסָאס עו יא יד געוו 0 ָאד םעד ףיוא קידוצ רָאי 10 טימ זַא ,ןתמא רעד :יא סע טסייה ,"ןטפַאש

 ןכעלרע ןַא ,ןטעחניברַאפ ןקיטכיהפיוא ןפָארטעגנָא רעוט -טפַאשקעזעג רעשיחיי רעה ןיא סעייינ םעפע ןזיוװַאכו ךיז טָאה

 עוויסעהגָאדּפ יד זיא סָאד .ןעיידיא עשיטנעהיא רַאּכ רענמעק ןופ גנוסַאפיוא עיינ ַא ,ךיירקנַאדפ ןיא טעטיוװיטקַא העכעל

 .גנוגעװַאב-רעטעברַא עיינ ,פעטעיסָאס ןוא ןטפַאשלנזעג עשידיי ַײד ןיא ןבעל

 -נֶא ךיז ןכָאה ןשמונעמ-סקלָאפ ןוא עקידנטעברַא עש:ידיי יד רעדָא ,ןעייטש .סָאװ ,ןעמעלכָאהּפ .ע ? ַא ןזייק-ןופ םינפוא

 -סיב ךיז ןוא טעטילַאער רעד טימ ןפָארטשג .ובעל םעד ךווד טלעטשעמ ןהעזו



 =רו= ףריו-רוואיויייייופ רזפ
 =|( וו וקקיט 7 ןו=

 עטשרע יד ןיא טלעטשעג ךיז ןבָאה ,"שנירגעגסיואא זייווכעק

 :בושק ןופ ןשינעפרעהַאב עלַא ןופ רעקידייטכַאב ןופ

 ער .עשיטילָאּפ ןוא עלעקוטלוק וו ,עקוַאיצןאּפ

 -נָאי יד עבָא ,רערעוװש ַא ןוא דעגנַאל ַא זיא ןורעוװ ףייר

 רעטנכייצעגסיוא ןַא יו טנידו סערגָארּפ רַאב טכַאלש עכעלגעט

 ןענעז ,קירוצ ףיוא טנייה ןקוק רימ ןעוו ןוא .טעטיזרעווינוא

 -ַאק יד ףיוא -- ר "עטלַא , ריס - ץלאטש רימ

 ,טכַאמעגכרודַא טָאה ןבעל רעזנוא סָאװ ,ןעננורעדנע עלַאפאל

 םעד ףיוא ןסקַאוװעגסיױא ןענעז סָאו ,תוחוכ שיינ יד ףיוא

 -ַא ס :ןטעטיױוװיטקַא עטסנדישרַאפ יד ןופ דלעפ ןטילבעצ

 ,ןעמייה-רעדניק ,סעקינילק-םקלאפ ,סעסַאק-ייל -- על אי צ

 -עס ,ןטנַאהגימיא עיינ יִה רַאפ ףליה ,טייל עטלַא יד רַאפ ףליה

 -סקלָאפ -- עלערוטלוק ..וװ-א.א ןטמַאדעיצַאזילַאג

 רעטו ,ןלַאנהושז עשירַארעטיל ,ןעגנוטייצ ,ןטעטיזרעוװינו

 - ט יל ַא פ .װ .א .א ןמרעצנָאק ,ןטוַאדעּפער ,ןהָאכ ,סרעטַא

 -רעדנעלסיוא ןנעק ,םיטילּפ תבוטל סעינַאּפמָאק -- ע ש

 -ױטנַא ןוא םזישַאפ ןנעק ,ןרענאל יה ןרידיווקיל רַאּפ ,ןצעזעג

 תבוטל ,ריקליוו ןשילגנע ןגעק ,לארשי ץרא רַאפ ,םזיטימעק

 -יינ ידו ןופ ןסעצָא-ּפ יד ןגעק ,"סוזָאזקע, ןופ םיטיקּפ יד

 .וו .א .א עטהעדנַאוועגניײא

 דנַאברַאפ ןופ וויטקַא םעד ןיא זַא ,ןגָאז וצ קיטיונ זיא סעו

 -ייא |טיט ןָאטענפיוא טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןקירַא רָאנ טינ טייג

 םעד ,טהיריּפסניא טָאה רע סָאװ ,ץלַא ךיוא רָאנ ,טנעה שנעג

 עכלעוו ,ןויטַאיציניא יד ,ןבעגעג טָאה רע סָאװ ,ליּפשייב

 ןצנַאג םעניא סלוּפמיא ןייז ,טגערעגנָא ערעדנַא ךיוא ןבָאה

 .ןטנעמָאמ עטסנרישרַאפ יד ןױא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעט

 גנוגעװַאב עקיזָאד יד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ זיא םע
 רעד טימ ןסקַאװעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ןגיוצרעד טָאה
 יז ןענעז ,רעוט עטנַאקַאבמוא ,עגנוי ןופ .גנונעװַאב
 "סער ,ןעמעלבָארּפ עלַא ןיא רעגָאזיטרָאװ יד ןרָאװעג
 -עגסיוא ,בושי ןופ רעריפ ,ןטכיש עלַא ןופ טריטקעּפ

 .רעייפ ןיא טווורּפ

 וצ געוװ ןקיזָאד םעד טזָאלרַאפ ןבָאה סָאװ ,עכעלטע
 וצ סע טוװװרּפעג ןבָאה ,ןסערעטניא עכעלנעזר} וי ביל
 .סעיגָאלָאעריא עשלַאפ ןופ לטנַאמ ןטימ ןקעדרַאפ
 .ןרָאװעג ןכאקומ-מ ךיילג זיא 8 רעייז

 רַאפ טכַאלש ןיא ןלַאפעג שידלעה ןענעז ערעדנַא

 יד ןעניד טעװ ליפשַײב רעייז .קלָאפ ןופ ךַאז רעד

 { 4 םויק ןלַאנַאיצַאנ ןרַאֿפ ףמַאק !םֹוצ --

 "רָאפ יד ןוא רעזייוו-געװ סלַא סעיצַארענעג ערעגניי
 רעד זַא ,זײװזַאב א ןייז

 טיוכעגפיוא ךיז ןכָאה ייז .טגיזַא

 ז על או צ לי

 -ירעווש יל ידכ ס
 "ייאעג רעד .ןגיזַאב וצ ןטייק
 ;װ טעטיױיטקַא רעייז טלָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעטקינ
 נג טשינ- טלָאװ ןוא שינָארכַאנַא ןבילבעג ,טריטעג

 2 ּײ

2 

 ןריּפורג יז .טנייה זיא סע יװ ,ןכעל טימ טלדורּפש
 ןעניפעג ייז וװ ,דנַאברַאפ םורַא רעמ לָאמַא סָאװ ,ךיז
 עלַאנַאיצַאנ ערעייז רַאפ קורדסיוא ןשיטַארקַאמעד םעד
 .סעיצַאריּפפַא

 רעד ןיא סָאװ ,רעדנווװ ןייק טשינ רעבירעד זיא סע
 ןוא שיט ןייא ייב ןציז ןענָאק דנַאברַאפ ןופ גנוריפנָא
 עטסנדישרַאפ יד ןופ ןדיי ןטעברַאנעמַאזוצ שינָאמרַאה
 "ילער-טשינ ןוא עזעיגילער ,ןעגנויושנָא עשיטילַאּפ
 -לעזעג ערעייז ךרוד עטלײװעגסיױא ,ןטַאגעלער טזעיג
 ןזייל וצ ידכ ,סיורָאפ טקינײאעג ןעיײג ייז .ןטּפַאש
 ןופ ןוא ךיירקנַארפ ןופ ןדיי יד ןופ ןעמעלבָארּפ"סנבעל
 רעד ןיא ןעייג ןעגנוגנערטשנָא ערעייז .קלָאפ ןשיריי
 טימ ןעמַאזוצ בושי ןשידיי ןופ טייקינייא ןופ גנוטכיר
 -ַאב םעד ןכָאה יז .דנַאל ןופ תוחוכ עשיטַארקַאמעד יד
 עקיצנייא יד טנייה זיא דנַאברַאפ רעד זַא ,ןייזטסזוװ
 ךיז ןענָאק סע רעכלעוו םורַא עיצַאזינַאגרָא עלַארטנעצ
 רעד זיא געװ ןייז לייוו ,ןטפַאשלעזעג עלַא ןריפורג
 .רעטסקיטכיר רעד ןוא רעטסטנעקרענָא

 -לעזעג עשידיי ןופ רנַאברַאפ, ערייבעג רעד ןופ
 -נבעגעגרעביא ןוא תוירחא יד סױרַא טכיול "ןטפַאש
 ןוא ןליװ רעד ,טײקטײרגףמַאק ןוא גרָאז יד ,טייק
 -רעביא יד ,קלָאפ ןשידיי ןופ חוכ ןיא טייקרעכיז יד
 קלָאפ ןשידיי ןופ םויק ןרַאפ ףמַאק רעד זַא ,גנוגייצ
 .ךיירגיז ןייז טעװ

 ן



 ןטפַאשלעזעג עשידיי ןוֿפ דנַאֿברַאֿפ רָאי ןעצ 42

 רער ןופ ץוש סוג

 -וא ןוא םיטילפ רַאפ ףליה רעלַאיצָאק ןופ עי יד

 ןיא ןטפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנאברַאפ םייב ןטנַארגימ

 ַא ןטסייל וצ ליצ ןטימ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא יט

 רעשידזי ןופ עילַאװכ רעסיורג רעד רַאפ ףליה עקידנעגנירה

 .גירק עדנע טַײז דנַאל ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ ,עיצַארגימיא

 סָאװ ? עיצַארגימיא עיינ יד רָאפ ךיז טימ טלעטש סָאװ

 ןָאטענפוא רימ ןבָאה סָאװ ?ןשינעפרעדַאכ עריא ןענעז

 ריא תַבְוַײל

 עּפָאהיוא-חרזט ןיא טכַאזדוארַאפ טָאה גירק ןופ ףוס רעה

 יד טָאטשנָא .ןסַאמ עכעלשטנעמ ןופ שימּביוא ןקידלַאוװעג א

 טעהליבעג דנַאקשטיױה יא ךיז ןבָאה ,ןרעגַאק-סגנוטָארסיױואו

 עיינ יד ןיא עטמיוצענּפָא ,ןדָאוװוהעזער עכעלשטנעמ עקיזיר

 .סיורג ץנַאג ןעוועג זיא ןדיי לָאצ יד ווו ןוא ןהעגַאל

 ןבָאה !כהעגַאדעיצוַאהטנעצנַאק יד ןופ 3 יי - ןבעל יד

 -נעל יד ןיא ךיז ןרעקוצקירזצ טו ;ייק ךיז ןקא ןענופעג טינ

 הא סעילימַאפ ערעייז לייוו ,;עמאטש ייז 7 וו ןופ ,רעד

 ןוא גירק םעק ךרוד ןראוועג טעטכינרַאפ ןענעז ןעמייה עהעייז

 .סיצַאנ יד

 טעוװעטַאהעג גירק בייהנצ ןופ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי יד

 םעה ןטימשגסיוא והא יױזַא ןבָאה ןוא דנַאברַאפנטַאח ןיוא

 ערעייז ןיא ןעמוקענקירוצ ןענעז --- תונכס ענייז ןוא גירק

 -עג טשינ טנעטייא יד ןופ םענייק טרָאד רעבָא ןבָאה ,רעדנעל

 -עג טכייס ךיז ייז ןבָאה ,עטקמוטעצ ,עטהיזילַארָאמעד .ןענופ
 -לעוו ,סעיצַאזינַאנחַא ששזטילַאּפ ײלרעלַא ןופ ןריפרַאפ טזָאל

 .ןרעדנַאוװוצסיוא ןסיוטשעג ייז ןבָאה עכ

 "ךיירקנַארפ ןיא ןטפַאשלעזעג עש דיי ןופ רנַאברַאפ , רעד

 סָאוו ,סעיצוַאזינַאגרָא עשידיי עטשרע ַײד ןופ ענייא ןעוועג זיא

 .ןרעגַאל יד ןזיילפיוא רַאפ שיצקַא יד ןעמונעגרעטנוא טָאה

 ַארַאפ סָאװ ,ןעזעגסיוהַאּב עטשרע ידו ךיוא אלימב טָאה יז

 גנַאהנעמַאזוצ יא קעװַא ךיז ןלעטש סע ןבַאגפיוא עקיטכיוו

 ןבעג ףדַאד ןעמ ןעמעוו ,ןטנַאהגימיא יד ןופ ןעמוקנָא ןטימ

 עיצַארניניא רעגנוי

 וצ ענעמוקעגנָא יד ןכעלגעמרעד וצ ידכ ,ףליה שלַאיצַאס

 תודוסי עטנוזעג ףיוא םייה עיינ יא ןעיוב

 0 דנַאּברַאפ , רעה עקַאט טזומעג טָאה םעה ןגעוו ןגרָאז

 ַא ,רענליוו א ןעד טכוז ןעמעוו ליױװ ,"ןטּפַאשלעזעג עשיחיי

 ,טכוז רע ? זירַאּפ ןייק קידנעמוק ,רעש:זדָאל ַא ,רעגַאיצילַאג

 -נייא ןָא גנַאל יו ןָאד ןיוש זיא סא ,ןַאטסדנַאל ַא ,ךעלריטַאנ

 יד ןַײסעבמַא טדניברַאפ רעכלעוו ,"דנַאברַאפ , רעד .ט;דרָאעג

 יד ןרָאװעג ףכית זיא ,ןעמזינַאגרָא-ספליה עקיטייזנגעק עלַא

 ונ סָאה ןּפַאשעג טָאה ןוא עלארטטעצ-כפליה עכעלריטַאנ

 -ייג יד רַאפ םזינַאנרַא םעד ,טנעמַאכ םענעי ןיא שטסקיט

 .טמַא-עיצַאזילַאגעק םעד -- עטהעדנַאוװעגנייא

 8 טא עי צ אוי לאנלל

 -ביילרַאפ ןעוועג זיא טמַא םעד א
 רעד ייב ןגנוימַאב עלעיציפא ערעייז ענעמוקעגנָא-יינ יד ןרעט

 ןופ לַאפ ַא ןיא ייֵז ןקידייטרַאפ ןוא ייז ןפלעה וצ ,טכַאמ

 .ןריּפַאֹּפ ןייק ןבָאה טינ רַאפ טסערא

 ;סקָא 1019 םעד ןרָאװעג ןפַאשעג ןזיא טמַא רעה

 ץייז ןזיווַאב טָאה טעטיװיטקַא ןייז ןופ קיטסיטַאטּפ יד ,6

 ןענעז סָאװ ,ןענָאזרעּפ לאצ יד .טייקיטכיוו ןוא טייקמ!אזקריוו

 ןטשרע ןראפ 8000 רעביא טגייטש ,טמא םעד ןיא ךרודַא

 .טַאנָאמ ַא.400 .ה .ד ,רוָאי

 עלַא ןרָאלרַאּפ ךעלטכיזּפָא טָאה ןהיי רערעדנַאװ עסַאמ י
 -עגכרוד ןבָאה ייז ןופ ליפ .טעטיטנעדיא רעלַאנעל ןופ ןרוּפש

 ןעמ .געוװ-רעדנַאװ ןכעלנייוועגרעסיוא ןוא ןכעקנייּפ ַא טכַאמ

 ןייז א טלעוו רעד ;ופ ןכַארּפש עלַא ןענעק טפרַאהעג טָאה

 .ייז טימ ןדעח וצ ידכ ,עיפַארנָאעג ןיא 'טינעג

 ןופ ךשמ קא ךיז ןבָאה ןליוּפ ןופ ןענַאזיטהַאּפ עשיריי יד

 ,טנגוי עשידיי יד .ךַארּפש רעשוליוּפ רעד טימ טצונַאב ןהָאי

 ןופ עכַאגפיוא עטשרע יד
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 ֹי רעד יה ןווו6 הוא
 ןופ ןוא =!

 טהערעג טשזנ טָאה ,ריביס ןטייוו ןיא טבעלעג טָאה סאו

 סױרַא ןענעז סָאװ ,ןדיי יִד .שיסור יו ךַארּפש רעהנַא ןייק

 ץימ .ַא ןיא טקירדעגסיוא יז ןבָאה ,אטעג רשיַאכנעש ןופ

 -עג ןבָאה סָאוװ ,םידיסח עט יֵלַא יד ןוא ןושל ןעזטַאיזַאזטייוו

 טהערעג ןבָאה ,ןַאטסקַאזַאק ןופ ןעיירעבעוו יד ןיא טעברַא

 .טנעצעַא ןשילָאגנַאכ א טימ

 ,עשינעילַאטױא ,עשיוַאלכַאגי ,עשינעמור ,עשירַאגנוא

 חעהַאו שנעמוקעגנָא ,ןדֹיי עשידנעלָאה וא עשיכירג ,עשיקרעט

 -רעד ,ץרַאה רעייז ןדערסיוא ךיז ןגעלפ ,תורצ יילרעלַא טימ

 ייז זַא ,גנינעֿפָאה ַא ןקירדסיוא ןוא ןדייל ערעייז קידנקייצ

 ַא ךיז ןפַאש| ןוא ןטייקירעווש עלַא ןעמוקייב .ךעלדנע ןלעוו
 .ץינעטסיזקע עיינ

 הוטקעפע רפ רעד ןיא

 -ַאַּפ רעד ןיא ןבייהנָא ךיז ןגעלפ ייז רַאפ ןטייקירעווש יד

 -עג ןכעלבײרשַאבסוא ַא ןיא ,רוטקעפערּפיייצילַאּפ רעזיר

 -יֵלֶאּפ ענעדישרַאפ ןופ סענַאקיש עקידהמחלמרַאּפ ייבו ,גנַארד

 -עג טָאה סָאוװו ,סרעכַאוכ הנחמ א ןשיווצ - ןוא עטמאאב-ייצ

 .ןטנעילק ערעייז "ןטעברַאַאב , וצ א יד ןיא טכוז

 ןטנַאהגימיא יד רַאֹפ !?=שברַא-ספ?יה רעזנוא קידנביוהנוא

 םיסַא ערעזנוא .לַאגעל ןוא ןפָא ןריפ יז טלָאװעג רימ ןבָאה

 יד ןיא ןפוחסיורַא ןוא סעטסיל טיפ ןעמוק ןנעלפ סניטנעט

 עטוריסערעטנירַאפ יד רוטקעפערפ רעד ןיפ .אפונ ןלַאקָאל

 -רַא רעלַאגעק ןוא דשענעּפָא ןוּכ ןפ א רעקי 1 דועהו .ןענָאזרעּפ

 -עגנָא טָאה ןעמו .עפַאמט רעד ייב יורטוצי ןּפַאשעג טָאה טעב

 .עטקעטשעגנאו ערעזנוא יי טקעּפסעה ןביוה

 -ַאגרָא רעזנוא קנַאד ַא ןוא טעברַא רערעלוגעד רעד קנַאד ַא

 םכע ןַא ,רוטקעפערּפ רעד ייב טלעוּפעג רימ ןבָאה יעיצַאזינ

 עיינ רַאּפ גנולײטּפָא עלעיצעּפס ַא ןרעוו ןפַאשעג טרָאד לָאז

 ןופ רעטעהטרַאפ ךרוד טיײלנַאב ןעמוק סָאוו ,ןטנַאהנימיא

 .ןטעטימַאק

 ןיא זנוא ייב ןָאטעג טרעוו סָאװ ,טעבחַא-גנוטיירגוצ יד

 -ערּפ רעד ןיא ןטנַארגימיא יד ןופ גנוטיילגצב יד ןוא ארויב

 -יש ןוא החרט עקירעביײא ליפ טדָאּפשהַאפ ייז טָאה ,רוטקעפ

 .עטמַאַאב-ייצילצּפו יד ןופ םעטַאק

 ,ךאוו רעד ןיא געט 6 ןרָאװעג טריפעג זיא טעברַא רעזנוא

 טָאה םאֹוװ ,טנַארגימיא רעדשי .גָאטימכָאנ ןוא ירפרעהניא

 -וצ ןיוש טָאה -- טטווָאניא 0 רַאפ ןדלָאמעג זנוא ּוצ ךיז

 -עהּפ רעה ךרוד ןבעגעגסיורַא היּפַאּפ ַא טַאהשג ירַּכ סנגהָאפ

 יד ןבעגשנ זנוא ןעמ טָאה טכַאנ רעטשקע רעד רַאֹפ ,רוטקעפ

 .ןעגנוקיניישַאב עשטרָאזיוואהּפ ןבעגוצסיױהַא שינעביולרעד

 ףליה רעד א ןייגאב טווורּפעג ךיז ןבָאה סאו ,עקינעי יד)

 -ַאֿפבָא ייב ןּפַאכ טגעלפ ןעמ ןעמעװ ןוא ןטעטימָאק יד ןופ

 קָאמש טיפ ןפיוא ןרעוו טריפעגּפָא ןגעלפ ,סַאג רעד ןיא סעוו

 .(זייווסיוא ןַא ףיוא דוטקעפעהפ ןו

 45 עיצארגימיא רעגנו

 2 יי?

 ןיא סעווַאלבָא ןביוהעגנָא ךיז ;בָאה עכָאּפע רעסיוועג וא ןיא

 ירי 16 ,עיזָאר עד יר 4 א עשיטנַארגימיא יד

 -יָכָאֹּפ יה .גָאטרַאפ ןעמוקרָאפ ןגעלפ סעווַאלבא יד .קרַאמַא?

 ,רעדניק ,ןעיודפ ,רענעמ .ןעמעלַא ןעכענרַאפ טנעלפ ייצ
 .קיטליגכיילג ןביילב טגעלפ ליזַא ןופ עיצקעריד יד ןוא םינקז

 בוט-םוי ברע רעדֶא ,תבש !עימזקרָאפ ןגעלפ סעװַאלבָא בור'פ

 .קיטנָאפ זיב ףליה םוש ןָא ןציזּפָא ןגעלפ עטריטכעדַא יד ןוא

 -רַאפ ,לאנוכקרט יא ר םַּפֹוצ ןיושי ייז ןעמ טנעלפ קיטנַאמ

 ךיז טָאה רענייק .עמרוט ןיא ןצעזניירַא ךיילג ןוא ןטּפשמ

 עֶלַא ןענעז גָאטימכַָאע תבש ?ייוו ,טרעמיקעג טינ ייז יי

 .ןסָאלשעג ןטעטימאק

 ןפמועק ךיז ןעמונעג ןסָאלשטנַא ןָא כייהנָא ןופ ןבָאה רימ

 ָאּפעד ןיא ןרינעוורעטניא ן טא רימ .ןדָאטעמ עכלעזַא ןגעק

 -רַאפ תבש וליפא ,ןטסעהַא יד ךָאנ דלַאב ,רוטקעפעװּפ רעד ןוּב

 ןרעגלַאווּפֶא טרָאד ךיז ןגעלפ סגיטנעטסיסַא ערעזנוא .טכַאנ

 גמ לָאמטפא ןייֵלַא ןגעלפ ןוא טנוװַא ןיא טעּפש ןיב

 .רעהדוַאפ ץהמא ןַא

 רַאפ ףליה עקידנגנירד ַא ןריזינַאנדַא וצ !זיווַאב ןבָאה רימ

 א ןיא -- טיפא ןוא ךעלקעּפ ייז ןקיש ,עטריטסערַאו יד

 או רעדו יו לשמל ױזַא .עמרוט יא ייז ןכוזַאב --- ןלַאפ-םַאנ

 טייצ ןכָאװ 6 ןסעזענּפָא ויא עכלעוו .ּפ עילימַאפ רעד ןופ

 עהעזנוא ןופ 4 טרינעוװרעטניא ןבָאה סע סעכלעוו רַאפ ןוא

 .ןטַאקָאוװדַא

 עג עשידיי ןופ דנַאברַאּכ, ןופ ץנעווהעטניא ששינרענע ןַא

 ףוק .ַא טכאמעג טָאה רעטכינימ - ןרעניא םייב "ןטפַאש?עז

 .סעוַאלבָא עקידתבש עקיזָאד יד וצ

 -רַאפ טנעלפ ןעכי .שרעדנַא סעּפע ןעשעג רעבָא זיא ןַאד

 יז ןטלַאה ןוא קָאטש ןט-פ ןפיוא ייז ןריּפָא ,ןשטנעמ ןטלַאה

 רָארּפ ַאו ןכַאמ ןוא  ןריפַארגָאטַאפ וצ ידכ ,גנַאל-ץחעש טרָאד

 -כיוא ןוא ןטסעמ ןוא ןגעוו טרָאד ייז טגעקפ ןעמ .לָאקָאמ

 ןופ סױרַא ןנעלפ ייז ןוא רעכערברַאפ עלענימירק יו ןגערפ

 רימ לבאה טציא טשרע .טפנוקוצ רעה רַאפ ארומ ַא טימ טרָאה

 .טסיזמוא ןעוועג טשינ עקַאט זיא אדומ יד זַא ,טסוווהעד ךיז

 -עּפועו יד וצ גנוטיירזוצ יַא ןעוועג זיא עטכיששג עצנאג יד

 ,דנַאל ןיא ןעמוקניירַא לַאגעקטוא רַאפ ןסעצָאהּפ עקידרעט

 .ןרעקירוצ ךָאנ עגַארּפ רעד וצ ךיז ןלעוו רימ

 ןטפַאשנַאמכדנַאל יד ןופ עלָאר יד
 . טעברַא טימ ןנרָאזַאב םייב

 -וא רעיינ רעד טימ טריסערעטניא ךיז .רדסכ ןבָאה רִי

 -עט ?עזנזא ןכָאה ןוא ןטיבעג ערעהנא ףיוא ךיוא עיצַארגימ

 .עגַאל רעד וצ טסַאּפעגוצ טייקיט

 "עלַאנעלמוא , ענעמוקעג-יינ יד רַאפ חנַאק ןיא טכעד-ןיווו
 -ַארּפ ןרעוו ןלעוו ייז זַא ,גנידַאב ןטימ רָאנ ןבעגעג ןעמ טָאה

 -יונעג ךיז גיהק ןכָאנ טָאה ךיירקנַארפ .ןטנעכעלע עוויטקוד

/ 

 ו
 י

 ּי
 צ
( 



 יובפיוארעהיו ןרַאּפ טנעהיטעברַא .עדמערפ ןיא טקיט
 עטרעדנַאװעגנייא-יינ עסַאמ יד ָאזלַא טָאה ןעמ  .דנַאק ןופ
 ַא קיד א ,עיצקורָארּפ רעד ןיא ןרעדילגנייא טפרַאהעג
 א ריר ;!ופ טעכוַא ףיוא שינעביולרעד

 עסיוהג ַא ןבעגעג זנוא ןבָאה עבַאגפיוא רעקיזָאד רעד ןיא

 ןיא ענעסָאלשעגנָא ,ןטפַאשקעזעג-טפַאשנַאמסדנַאפ יד ףליה

 ."דנוַאברוַאפ ,

 ירעזנוא עלַא טריפעגכרוד גלאפרע ;ד טוימ ןבָאה רימ ביוא

 עלָאהטנַאקדכטעברַא יד ,סמוירעטסיניפ יד ןיא ןצנעוורעטניא

 גנוגנערטשנָא רעד קנַאד ַא סע זיא -- רעמשנרעטנוט
 ןיא / ענעסָאלשעגנָא  ןטּפַאשלעזעג-

 -עג ןבָאה עכלע

 -ס ַארט נאס -ס טע בר ַׂש י ד :עטסקיטכיוו סָאד ןבעג

 -נעגנירה עטשרע יד ךיוא וו ,ט עב רַא ןוא ;ןעט

 .ףליה עלעירעטַאמ עקיד

 עציטש עשי לַאר וָאכ2 יד זַא .,ןרעוו טנָאזעג ףראד ַאד ןוא

 -עג ןיא עטרעדנאוועגנייא-יינ יד ראפ ןטכַאשלעזעג יד ןופ

 -עק וצ עציטש עלעירעטַאמ יד ױװ ?ופטרעוו רעמו ךס ַא ןעוו

 .ךיירקנארפ ןיא ךיז ןענדרָאנייא ןענ

 6 וה ייב

 י = = }
 טֿפַאשנַאמטס זנַאל יה ןופ

 עוו ,"ןטּפַאשקעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאפ , םעד 24 : א יאי -

 -רַאב רימ ןבָאה טעטיוויטקַא רעזנוא ןופ ןָא ביֹוהנֶא ןוקו

 טקַאטנָאק ןגנע ןַא ןלעטשוצנייא טייקידנעווטיונ יד ןענַאטש

 -נַאמסהנַאל יד ןוא עטרעדנַאװעגנייא-יינ עסַאמ רעד ןשיווצ

 -ָאמ ןרעי רימ ןבָאה קעווצ םעד וצ .ןטכַאשלעזעג - טפַאש

 יד וצ עטרעהנַאװעגנייא-יינ יד ןופ .סעטסיל טקישעג טַאנ

 טקישעג ךיוא ןבָאה רימ .ןטּפַאשנַאמסדנַאל עקידנבעקּפשטנַא

 עטקינייראפ יד ןיא ןטנַארגימיא .ןופ ןעמענ יד טיול םעטסיל

 רעזנוא ןופ עיצַאגעלעה יד .עקירעמא-םורד ןיא ןּוא ןטַאטש

 טָאה ,קרָאי-וינ ןייק ןרָאפעג 1947 ןיא זיא סָאװ,"דנַאברַאּפ,

 סאו ,ןט:ַארגימיא עלַא ןופ עטסיל א ַא = בימ

 1247 -עבָאטקָא ןט-19 ןופ .טּמַא לעזנוא .יא ךרודַא ןענעז

 -רַאּכפ} ןיא ענג = ר פַאשנַאטסדנַאל 46 יד ןבָאה

 -ימיא עיינ ןופ ןעמ ג 5000 טימ סעטסיל ןעמוקַאב "דנַאב

 .ןטנַאר

 הּכ לָאבמיס רעטסעב רעה ןענעז סעטפיל עקיזָאד יד

 פ 2 ןויטקודָארּפ ,םעיינ .ַא ןיא ןטעהטנײרַא

 סָאװ ןוא ךיירקנַארפ ןיא לַאגעפמוא ןיירדַא ןענעז .סָאװ ,ןדיי

 .בושי .דעזנוא ןיא טדשדילגעגנייא טנייה ןיוש ךיז ןבָאה

 ןט נ א וה עט יא 500 3

 ןטנַארגימוא עלַאנעלמוא יד ןופ עגַאֿפ יו ןרילוגעה סָאד

 -יײַצולָאּפ דעה ןיא א א קָאצ עסיוועג ַא טרעדָאּפ

 ָאד ןבעג רימ .סעיצַארטסינימדַא ערעדנַא ןיא ןיא רוטקעפעהּפ
 סעירָאגעטַאק ענעדישדַאַפ 7 טעכהַא רעה ןיפ ןַאלּפ םעח

 : ןלַאֿפ יד ןופ

 + = וצ
+- 

 / 5 5? 8 זחצ אש
 -6 וק

 טַאקיפיטרעס ,ןענייש-טרובעג : םוירעטסינימ  ַא ןיא

 -נעמַאװצ-ןעילימַאפ ,טעטילַאנָאיצַאנ ,עיסעּפָארּפ ןגעוו
 .וװ .ַא .א לעטש

 ַאי ןטי1 ןזיב 1946 רעבָאטקָא ןטי15 ןופ
 .סעיסָאד 4,429 ---

 "רַאפ ןיא טייג רוטקעפערּפ רעד ןיא טעברַא יד 2

 1948 רַאונ

 .ןעגנולײטּפָא ןוא ןטמַא ענעדיש
 רוטקעכערּפ דעה ןיא ןצטעוורעטניא 13.013 (א

 -עגניירא רעהנעלפיוא רַאפ ארויב ןט-פ ןיא (ב

 -יטנעהיא ןוּכ עטיב רעד טיומו סעיסָאד 8.082 ןגָארט

 ,סעטרַאק-טעט

 ןיא טמַא-גנורעטייורעד ןיא סעיִסָאד 489 (ג

 -סערַא ,סעיק;וּפפקע ת ןופו גָאזּפָא ןטימ תוכייש

 -סעהַא יד טינ ןרירוניפ סע 2 ןשיווצ ןעגנוריט

 -עמַאנפיוא יד ןיא סעוװַאלבָאזןסַאכ יד תעב ןעגנודיט

 .1947-1946 רעטניוו ןיא ןרעטנעצ

 -ערּפ רעה ןיא טמַא-טפנוקסיוא רענײמעגלַא (ד

 יד ןנעװ סעטעקנא טריפעג ןרעווס ווו רוטקעפ

 -רַא רעייז ,ןדיּפַאּפ ערעייז ןגעוו ,עטרעדנַאװעגנייא

 -ניברַאפ-ןע:לימַאפ ,ןבעל םוצ ןעלטימ :ערעייז ,טעב

 ןופ ןהיּפַאּפ יד טשרעוצ ןרילָארטנַאק רימ .ןעגנוה

 עטעקנא רעד וצ ןפורעג ןרעוו סָאװ ,ןענַאזרעּפ יד

 2163 .רוטקעפעהּפ רעד ןיא ייז ןטײלגַאכ ןוא

 .1948 רַאטַאי ןט-1 ןזיב סעיסָאד

 ןעמוקַאב ןרעוו ?סָאװ ,ןשינעבױלרעה;טַארייה (ה

 סעַיסָאד 189 טלעטששגוצ ןבָאה רימו .209 ָארויב ןיא

 ןרילוגעה וצ ןשטנעמ ךפ ַא טביולרעד טָאה סָאװ

 טָאה רעחניק ןוא ןעיורפ יד .עגַא;ל-ןעילימַאפ רעייז

 -רעכיז עלַאיוצָאס יד ןופ ןסינעג וצ טכעלגעמחעד סע

 .עמוינַאגרָא עלַאיצָאס שכעלנע ןוא סעסַאק-טייק

 יו טביולרעד !ןצנעווהשטניײא ערעזנוא ןבָאה לָאמטּכָא

 -כעלגעמ יד לענש ןעמוקַאב וצ עטהיסעהעטניהַאפ

 .עקירעמַא ןיוא ןדָאפוצקעוַא טייק

 -טרַאק רעד ףיוא טעטילַאנָאיצַאנ ןופ גנורעדנע (ו

 ןופ סעטַאד יד ןיא ןעגנורעפעבסיוא .עטיטנַאדיא'ד

 ,א .א טקַאדכטרובעג ,טרובכעג

 ןטַאלוסנָאק יד טימ גנודניברַאפ

 ענעהישרַאפ רעבירַא ט,ומענ ןבָאה סָאװ ,ןטנַא-גימיא יד

 ןרעגַאל ײלרעלַא ןיא טהעגקַאװעג ךיז ןבָאה סָאװ עי !ערג

 ייז .ןהיּפַאּפ עלַאמהָאנ ןייק טינ לָאמטּפָא ןבָאה .וו .ַא .א

 ַארַאפ סָאװ ,ןריובעג ןענעז ייז ווו יונעג טינ א ןסייוו

 וצ טאהשג טשהעוצ ןבָאה רימ .וװ .א .א ןענעז ייז רעגדריב

 -ימָאק-סגנוריגעד ןשיוװצ , םעד ןיִּכ ןצנעדנעט יד ןכמעקַאב

 -יא יד ןטלַאהוצפױא ײבעהטששע טָאה רעכלעוו ,"טעט

 -נָאק טלעטשעגנייא {בָאה ריי .עזָאלרעגריב סלַא ןטנַארגימ

 רעטנזיוט ןענשז םעה קנַאדַא .רעדנעל עדעייז טימ ןטקַאט

 :רעטנוא שסעטשעג ,רעגריב עהעקוגער ןרָאװענ ןטנַארגימיא

 ןיא עגנורעסעבסיוא יד .ןטַאלוסנָאק ערעייז ןופ ץוש



 -ַאב וצ ןטנַאדגימע ךס ַא טביולרעד ןבָאה ןריּפַאּפ טרעייז
 (.װ .ַא .א םעזיוו-ןטנעהיטס ,עזַאנַאק ןיא) סעזיוו ןעכוק

 טכעקגעמרעד ךיוא טָאה טפַאשרעגריב דעייז ןהילונעה סָאד
 1 עגַאל יד וו ,רעדנעק ערעייז ןיא ןרָאפוצקידוצ

 -נייא ליפ .טריזיליבַאײכ ןוא טרעסעבעג ךס ַא ךיז אה

 ןיא ןטרָאּפסַאּפ ערעייז טציא ןכָאה סָאװ ,עמדשהנַאװעג

 טינ רעמ ןריקיזיר ןוא טצישעג רעסעב ןענעז ,גנונעדרא

 ירד ןיא עזאלרעגריב סלַא ןרשוו וצ טריטרָאּפעד קילוצ
 .נאנשטַײד ןיא ןה:טאלק וה הא == - וי - '* =. =-//

 טפ = 6 ו טא טא =, = )= טי 066 טא = הא פ
 "ע לַאנע 2מוא א = ףָא טו

 .רפ 2000 ןופ ףָארטש ַא טריפעטנייא ןעכ טָאה הליהּתכּ

 יד ןלָאצ טימ טרַאװעג טָאה ןעמ ןוא ןלאגעלמוא ןדעי רַאּכ

 ןיא .ןטעברַא ןביוהנא טגעלפ טנַארגימיא רעד זיב ףָארטש

 ש צ -עהעג טָאה ןעמ .רעגנערטש ןהָאװעג ןעמ ןיא 1947 רעבוז

 : בָאה ןקַאילַאּפ .טעטילַאנָאיצַאנ רעה טיול ףָארטש יד טהעכ
 ןָאזרעּפ 9 ןופ עיליכַאפ ַא ןוא קנַארפ 7.800 ןלָאצ טזומעג

 ןוא ,ןלָאצ וצ קנַאדּפ 20.000 רעכעה ךיז ףיוא טַאהעג טָאה

 ןעמ זַא ,טרינעוורעטניא ןבָאה ריככ .לָאמ ןייא ףיוא -- סאד

 ױזַא ןוא "ןדידטַאּפַא, סלַא ןטנַאדנימיא יד ןטכַאדטַאב לָאז

 .קנַארפ 1.500 זיולב

 זוַא ,הוטקעפערּפ רעֶד ייב טלעוּפעג ריִמ ןבָאה םעד ץוה

 ןלָאצוצ ןענימרעט עהעגנעל ןעמוקַאט ןלָאז סעילימַאפ

 ןפָארטש-ט?עג עעייז

 ןופ ןטנעמעלע עקיעפ-טעבדַא ןוא עלַאטרָאנ . יד רעס

 טימ- ןָאט וצ טַאהעג ךיוא ריכ ןבָאה עוצאזנימיא דעה

 ןֶא ןוא ענעכַארבעצ רעהַא א ןענעז סָאװ ,עכלעזַא

 רעהַא ןעמוקעג ןעיורפ ךס ַא ןענעז 1947 רשטניוו ןיא .תוחוכ

 טוומעג ייז טָאה ןעכ א עטכעשעגסיוא ,ערעגנַאװש

 סע .לָאטיּפש ןיא ןריפּפָא ךעלגניר

 רדעג םעד ןופ ןדיפּפָא ןזומ ןעמ א ןעיורפ עכלעזַא

 םוצ לָאטיּפש-דלישטָאר ןיא טקעריד רוטקעּפערּפ רעד ןיא

 ךיז ןגעלּב סניטנעטפיסַא ערעזנוא .דניק רעייז ןופ טרומעג

 ןגרָאזַאב ךיוא ייז רַאפ ןגעלפ ןוא ןקיטּכעשַאב ייז טיפ

 ןטימעגסיוא םודַא ױזַא ןענעז ןטייקירעווש עסיורג .ן

 ןוא עקנַאהק ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןטנַארנימיא יד ןרָאװעג

 ייז טָאה סָאװ ,ןטעברַא ןייג טנָאקעג טינ ןבָאה ןוא עּכַאװש

 טינ סילג םוצ ןיא לָאצ דעייז .זייווסיוא ןַא טימ טארהעג

 טָאָה ןטנַאהגימיא עשידויי יד ןופ בור'ס ?ייוו ,סיורט ןעוועג

 =ב| שש: .טעברַא וצ קיעפ ןוא טנוזעג ,שיגרענע ןזיװעגסיױרַא
+- +- 

 ןטנַארגימיא:טיזנַארט יד
 יד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה ?טיּפַאק ןרעדטנוזַאב ַא

 עשידיי ענעדישרַאכ  .ןטנַאדרגימיא:טיזנַארט : ןופ :עירָאגעטַאק

 גי=- יי ויי
 ע ה 1 ןופ וי

 יי
 45 עיצַארגימיא רע ת5)

 -נערכוצניי-א שינעביולר ער א ןעמוקַאב ןבָאה סעיצאזינא;רא

 .נעט 90 ףיוא עזיוו א טימ ןענָאזרעּפ 8000 דנַאל ןיא ןעג איוצ ר יי * י . ' - = יאצ- י'יא יד
 יצארטסינימדא רעה ןיא גיירעדורעצ ַא ןפַאשענ טָא ה סָאה

5 

 ,ע טסינימדַא רע

 עקיזָאד יד .סעזיוו ידו ןרעגנעלרַאפ טלָאװעג טשינ טָאה עכלעוו

 טכעה-סטעברדא ןייק ןטעב טנַאקעג טשינ ןבָאה ןרָאטיזנַארט
 ,טכע טיעברא ןטע 1

 =היהט : האטס (טהמהאצהפע / (בטי סבא בשבט יב
 ערניק ןוא ןעיורפ .ערעגנַאװש .םעטרַאק-סגנורענרעה ןייל

 ןרעגנעלרַאפ ייז טנעלּכ ןעמ| ..ןטי גטטיואפ- אש  וז .טיטפכ וה דטמ טילעג

 טָאה סע .געט 0 ןייווכעלסיכ ָאד ךיז יוכעלקיב ַאד די
 ָארּפ ע בלעזַא טכיש דשצנַאנ א ןפַאשע

 .ןעגנוגנידַאב עלעווש סדעזנוזַאב ןיא טבעלעג ןכַאה סאו

 - גנוקיטעטשַאב ַא טרעדָאפעג טַאה שיצַארטסיניײהַא יד

 אפ טינ רעטייוו ןענעק ןשטנעפ יד זַא ,סַאיה ,טניאשזד
 גוש ןדוש ר : ײ 5 0

 ןבעגעג ןדעג טשינ ןבָאה סעיצוטיטסניא עקיזָאד יד ןוא

 ייז זַא ,וייװלַאב א ןשוועג זיא עכלעוו ,גנוקיטעטשַאב ַאזַא

 -עיצאדנימע: .דעייז ןליפוצסיוא דנאטשכוא טשײנ ןענעז

 .עבַאנפייא

 עיצַארטסינימדַא יד טָאה ןצנעוורעטניא עדעזנוא קנַאד ַא

 טקי2 ,ןטַאנָאמ 3 ףיוא ןריּפַאּפ יז ןבעגוצסיורַא ןביוהעגנָא
 ןהעניא ןא ןבעגעגנָא ןבָאה ריֿפ ..סעטרַאק-פגנורענרע יו : לקרוא

 עשירָאזיוװָאר סעטוב 400 םוירעטסינימ

 .סעזיוו עוויטקעלָאק

 סי ,ןרָאטיזנַארט עכלעזַא רַאפ טהינעוװרעטניא בא ה רימ

 ,ןשטנעמ רַאפ ךיוא ןוא ןרָאפ רעטייוו טנָא

 ןעמעוו ןוא ,ץניווָארּפ דעד ןופ רעהַא ןעכוקעג ןענעז סָאװ

 טכעה סָאד ןגָאזּפָא שיטַאמעטסיס טגעלפ רוטקעפערּפ יד

 יד ןעניפעג ךיוא ךיז ןבָאה ייז ןשיווצ) ,ָאד ךיז ןצעזַאב וצ

 .("סודאזקע ; ןופ

 יד וצ ןעחקעגנָא ןענעז ןטנַאדגימיא יד טיכ ןפיש יד ןעוו

 -רעדד ירעװַאלָאק טקעפעהּפ רעד טָאה ליעסרַאמ ןופ סעגעדב

 : ןדיי עכעקקילגמוא ידו וצ טהעלק

 ןזָאק ֹוצ קיטיונ רַאפ טלַאה גנוריגעה עשיזיוצנַאדּפ יד,

 ןליוו ייז בוא זַא ,ןטנַאדגימיא יד ןסיוו

 ,גערב ןפיוא ּפָארַא ןליוו סָאװ יד .ךיידקנַארפ ןיא ליזַא ןַא

 דימת טָאה ךיירקנַארּפ סָאװ ,טייהיירפ רעד ןופ ןסינעג ןלעוו

 .עטגלָאפרַאפ ןוא עכעלקילנמוא יד ןבענעג

 רעז םענערב עשיזיוצנַארפ יד זָאלרַאפ ןבָאה ןפיש יד ןעוו

 .ייז ןופ ןרָאװעג 2 ּפָארַא יש 180 זיולב ןענ

 ןעמעוו ,ןשמנעמ ענעכארב ןרָאװעג זיא סָאװ

 -טניײדפטסַאג 2 יפ ךעו קא יװַא טָאה ךיירקנַאדפ

 ? טייקכעק

 טימ ןעפוקַאב ןשטנעכ יד ;בָאה גערב ץכיוא קידנעײנּפָארַא

 ןופ ןעכוק ייז זַא ,גנוקיטעטשַאב ַא "ןָאינוא , ןופ ףליה רעד

 -ּליג רוטקעפעהּפ רעליעקרַאמ רעד ןופ ןריּפַאּכ ןוא "סודאזקע;
 .געט 80 ףיוא קיט

 ןגראז ןעכונעג יז ןבָאה ?אטיּפש ןיא טלַאהטנפכיוא ןַא ךָאנ

 .טכעדז-טלַאהטנפיוא ןגעוו ןוא ?רוג ןקידהעטייוו רעייז ןטעוו



 ןטפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאפ רָאי ןעצ 460

 רעפטנע םעה ןגייקּפָא ןוא ןעיצרַאפ ןביוהעגנָא טָאה ןעמ

 ןבָאה {ריּפַאּפ עחעלוגעה ןָא- רעטייווצ רעהו ףיוא ךָאװ ןייא ןיפ

 -רעח ףיוא ןהָאפ ןוא ןגעװַאב ךיז טנעקעג טשינ ןשטנעמ .יד

 -רַאק-סגנורענרעד ןייק טַאהעג טשִינ ךיוא ןבָאה ייז .גנולָאה

 חענעמ יד .ןטסײמַא ןטילעג ןבָאה רעדוניק ןוא א יד .סעט

 -עג טשינ ןבָאה רעסעב טליפעג ךיז 2 סָאװ ןעיורפ ןּוא

 םיש ןייק קידנבָאה טשיט ,טכעה-סטענדַא ןייק ןעמוקַאב טנָאק

 .טכער-ןיווו ףיוא ןריּפַאּפ

 .194/ רעבמעצשה זיב טרעיודעג טָאה עיצַאוטיס עקיזָאד יד

 ןופו דנַאבהַאּפ, םעה דצמ זצנעוודעטניא 'עשיגדענע ייר ַא ךָאנ

 -סינימ-ןרעניא ןיא "ךיירקנַאדּפ ןיא ןטפַאשלעזעג עשידִיי

 ,עסיּפעסעה ַא ןעמוקַאב ךעלדנע ןטנַארגימיא יד ןבָאה םוירעט

 ישדח 9 עלַא טיינַאכי טדעוו סָאװ

 טע ברַא ךרוד ףליה

 טײטשַאב טייקיטעט רעזנוא ןופ לייט רעטסקיטכיוו רעד
 ןָא ביֹוהנֶא ןו"פ .טעברַא טיס ןטנַארגימיא ידו ןגרָאזַאב ןיא
 -עגנייא-יינ יד ןפלעה וצ ליצ סלַא וי ךיז רימ ןבָאה

 .ןטנעכעלע עוויטקודָארּפ ןרעוו וצ עטרעדנַאוװ
 -ַאל עשטייד יד ןיא ןבעק סָאד זַא א זומ ועמ

 -יטּכיו רעד זיפ ףירגַאכ םעהו ןעמונעגּפָא ייז ייב טָאה ןרעג
 ןיא גנויצַאב עטכייל עקיזָאד יד ןוא .טעברַא רעד ןופ טייק
 ןופ ןדָאטעמ-ספליה .יד ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהעגפיוא
 עהעייז טימ בָאה עכלעוו ,"רָאסַאשזָאק, ,"סַאיה, ,"טניִאשזד,

 -טנַא וצו ןפלָאהעג קינייװ טינ .וו .ַא .א רעדיילק ,ךעפקעּפ

 ערעדנַא ןוא ילָאוװיר יר ףיוא ?דנַאה ןצדַאוװש םעד ןעלקיוו
 .ןערטנעצ עשידיי

 ד ןשיווצ טייק ַא ןּפַאש וצ ןעוועג קיטיונ זיא סע
 ןוא  ןהיּפַאּפ יד ןעמוקַאב סָאד פַאשעג טָאה סָאװ טייק
 םעד ןיא יד רימ .ןבעק ןוויטקידָארּפ ןקידרעטייוו רעייז
 ."טעברַא ךרודו ףליה , טסניד רעזנוא !פַאשעג טרַּפ

 : ןעגנוטכיר יירה ןיא ןעגנַאנעג זיא טעברַא יד
 1 יא יד ייב טַעברַא ןופ עהנַאגַאּפָארּפ (1
 ןעניפעג וצ ,ןטנַארגימײא יד תבוטל ןעגנוימַאב (2

 עכעלטניירפו 0 ןפַאש ןוא רעצעלּפ-סטעבדַא ייז לַאּפ
 .ייז םוהַא הביבס

 .םוירעטסינימ-סטעברַא יא ןעגנוימַאב (8

 2 0: רָאל לרונ ןטימ ןחיסערעטניא ךיז ןנעלפ רימ
 ז עירָא וצ טניינעג ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןטנַאהגימיא
 -ַאב 0 ךיז ןנָאה רימ .ןבעק ןוויטקודָארּפ ַא ףיוא

 וצ ךיז וםילקעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עטלעזַא טימ טקיטפעש

 רַאּפ רָאנ גרָאז יד ךיז ףיוא ןעמונעג ןבָאה רימ .רעטייוו ןרָאפ
 ױזַא ןוא זטעברַא ןוא ןביילב ָאד טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,ענעי
 ַא עטרישזעטארּפ ערעזנוא ןשיווצ ןכַאשעג ךיז טָאה םורַא
 טָאה סָאװ ,ןסערעטניא עכעלטייהנייא טימ ןשטנעמו עסַאמ
 .טעברַא רעזנוא ןופו עיצַאזינַאגרָא יד טרעטביילדַאפ זנוא

 ןוא עסַאפו רעד !שיווצ טקַאטנָאק ַא ןפַאשעג ןבָאה רימ

 -ידניסרעטניא ,רעקרעװטנַאה יד יװ סעיצַאזינַאנרָא עכלעזַא

 םורַא עטריּפורג ,ןטפַאשנַאמסדנַאל יד ןו 2 עלַאק

 -ענ זנוא ןבָאה סעיצַאזינַאג-ָא עלַא עקיזָאד יד .דונַאברַאפ

 ןבָאה רימ ןוא ןטנַארנימיא יד רַאפ טעברַא ןעניפעג ןפלָאה

 ןעמוקַאב וו ,םוירעטסינימ-סטעבהַא ןיא טרינעווהעטניא זַאד

 .טכער-סטעברַא יז רַאּפ

 |ריּפַאפ סטמעברַא
 -סינימ-סטעברַא ןיא רימ ןבָאה 1948 רַאונַאי ןט1 ןזיב

 -סטעברַא ןעמוקַאב וצ סעיסָאד 2936 ןבעגעגרעביא םוידעט

 -רעּפ תבוטק טכַאמעג רימו ןבָאה ןצטעוורעטניא 248 .טכער

 דעהֶא ,עטרַאק-סטעברַא יד טגאזטנַא טָאה ןעמי סָאװ ,ןענָאז

 .ןעננַאנעג ןריולרַאפ ענעז סע סעטיב סנעמעוו

 -עהגאב טשינ טייקיטעט רעזנוא רעבָא ךיז טָאה טימהעד

 -רַא טימ שטנעמי םעד ןגהָאזַאב רָאנ טשינ ףרַאד ;עמ .טצענ

 ,טעברַא רע יוװ ,ןעז ,םיא ןנלָאפכָאנ ךיוא ףרַאד ןעמ .טעב

 טָאה טמא רעזנוא .וז .ַא .א ןטקילפנָאק ײלדעלַא ןכיילגכיוא

 סעטעקנַא יד ןוא ,טרּפ םעה ןיא סעטעקנַא 740 טריפעגכרוד

 ןסַאּפוצ ןוכ עטכישעג רעד וצו גארטייב ןכייה ַא ןפַאש ןענעק

 ,ןלַאמרָאנ ַא וצ ךיידקנַאדּפ ןיא עעיצַארגימיא עשידיי עיינ יד

 .ןבעל ןוויטקודָארּפ

 סעיצומיטסניא עשידיי ןיא יע עא
 ץוח ַא ךיז טָאה ,טייקיטעט רעזנוא ןופ טיייז עלַאיצָאפ

 -רַאפ יד וש זטױצַאב ןצנעוורעטניא שוויטַארטסינימרַא 0 ידו

 ײלהעלַא טימ עטרעדנַאװעגנייא-יינ ידו ןשיווצ ןשינעטלעה

 .סעיצוטיטסניא ןוא ןטעטימַאק עשידיי

 : סעיצוטיטסנויא עקידנגלָאפ טיי ָאט וצ טַאהעג ןבָאה רימ

 סָאד ןלייאוצוצ ידכ ,ס ַאיה ןוא טניַָאשוד (4
 -רעטניא ןבָאה סע עכלעוו רַאּפ ,ןטנַארגימיא ידו א פ ןרָאפּפָא

 ייס ,ןטּפַאשלעזענ-טפַאשנַאמסדנַאל ערעייז זנוא ייב טרינעוו

 -נַארט --- עקידנזיירכרוד עקיזָאד יד .עקירעמַא ןופו ייס ,עייה

 דעד וצ ןרָאפוצּפָא לענש טפָאהעג ןבָאה עכלעוו ןרָאטיז

 ךיז ןבָאה ,םיל רבעמ ייז ףיוא טרַאוװעג טָאה סָאוװ 2 אפ

 יד ןיא ןטייקירעװש עסיוועג טימ ןפָאדטעגנָא זירַאּפ ןיא
 ןבעגעג טּפָא ייז טָאה סָאד .סעיצומיטסניא עטנַאטהעהנכיױא

 ןוא הלווע ןַא ייז יבנל ןעגנַאגַאב טרעוו סע זַא ,?יפעג סָאד

 דעקירעהעג ַא ןָא זיא ע:לעטשעגנָא יד ןופ גנויצַאב יה זַא

 -רַאפ םוצצ ךיז ןדנעוו ייז .ענַאל רעייז רַאפ !שינעדנעטשרַאּפו

 טעמכ ןבָאה רימ .ץנעוורעטניא א ךָאנ ,ףליה ךָאנ דנַאב
 עד עווש יד ןכיילגוצסיוא ןזױװַאב קידנעטש

 ןטייוצ ןפיוא טייטש (-.יא.ס .ס הָאסַאשזַָאק (2

 צ טַאהעג ןבָאה רימ ווו ,סעיצוטיטסניא עשידיי יד ןופ טרָא

 .ןטנַארגײײיא יד רַאפ ןרינעוורעטניא

 םימ ןציטש וצ םזינַאגרָאיספליה רעד זיא רָאסַאשזָאק (-
 .יירקנארפ ןיא עקיטפרעדאבטיונ יד ןדנָאפ-טניָאשזד

 60ז0ו66 164 66/'4ו0ח 5061016 6+ 66 866005/ז06וסח.
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 -טרובעג ךס א ןעוועג רעטניוו ןקירָאּפ ןענעז ,טגָאזעג יו

 ןבָאנ ענאל רעייז .ןעיורפ ענעמוקעג-יינ יד ןשייווצ ןלַאפ

 -עג ןענעז ייז ןוא שיגַארט ןעוועג זיא לָאטיּפש ןופ ןײגסײהַא

 (=.יא .ס .ס ןיופ ףליה רעה ףיוא קזיוועגנָא ןצנַאגניא ןעוו

 .זידַאּפ ןיא רעווש ןעוועג רעטניוו ןקירָאפ זיא ןבעק סָאדו

 -ַאב ןָא ,ןלעטָאה ןיא טבעקעג ןבָאה עטרעהנאװעגנייא-ייג יד

 -וצ ,שועווהרעהניק יד ןשַאוװ וצ טייקכעלנעמ רעד ןָא ,גנוצייה

 -ניױו טלעפעג ןבָאה'ס .וװ .ַא .א ךלימ !עמעראװ ייז ןטיירגוצ

 טקישעג ררפכ זנוא ןעמ טָאה לָאטיּפש-דלישטָאר ןופ .ךעלעד

 -ע2 טשינ ןֿבָאה עכלעוו ,רעודוניק ענעהיובעג-יינ טימ ןעיודפ

 .ךיז ןָאטוצניהַא ווו טַאה

 וצ רעסנַאּפכיד רעזנוא טגַאזטנַא טָאה רָאסַאשזַאק העח

 רעשיניצידעמ רעד ךיוא .רעדניק רַאפ ךעקעדניוו ןבעג

 ןופ םעלבָארּפ סָאר .ןבעגעג טשינרָאנ זנוא טָאה "טניאשזדז

 דַאבזיילמוא יש זיא ןעגנוניווװ

 -רעהניק לֶאצ עסיוועג ַא ןעמוקַאב וצ ןעגנולעג זיא זנוא

 -ײ-סטעברַא םייב ןטנַארגימש רַאֹכ טמא ןלַאיצַאס ןיא שעוו

 -נוא טריפעטכרוד ןבָאה סע ; סא טא יר .םוירעטסינ

 וצ טביולדעח זנוא ןבָאה ןטפַאשלעזעג:טּפַאשנַאמסדנַאל ערעז

 יל עטסקידנגנירה יוד ןיא ףליה ןבעג

 רעה ןופ קורוד םעד קנַאד ַא ןוא ןצנעוורעטטיא ייד ַא ךָאנ

 ןַא טריזינַאגדָא רָאסַאשזַאק רעד טָאה ,גנוניימ רעכעלפנפע

 ענעריובעג-יינ ערעייז ןוא ןעיהפ רַאּפ רעטנעצ-םַאנּפיוא
 .רעהניק

 -קעס ינעװַא ןופ רָאזַאשזָאק ןטימ ןשגניצַאכו ערעזנוא (3

 רעלענָאיסעּפָארּפ ןופ טיבעג ןפיוא עטּפָא ןעוועג ןענעז ןַאטעד

 יד .ןטנַארגימיא שיינ יד רַאּפ ןעמייה ןפאש ןוא גנודפיבסיוא

 רַאפ קיטיסָאּפ-סכליה עטדיזינַאגרָא-טכעלש ןוא גנונדרָאמוא

 ןרינעוורעטניא וצ ?עגנוווצעג זנוא טָאה ,ןטנַאהגימיא יד

 .טּפָא ץנַאג טרָאד

 עדנַאגַאּפָארּפ יד ךיוא יו ,דנַאברַאפ רעזנוא ןופ טעבדַא יד

 ןזייל וצ סעיצַאזינַאגרָא עשידיי עשיטארקָאמעד יד ןשיווצו

 טָאה גנוהיסַאלקרעביא עלענָאיסעּפָארּפ ןופ םעקבָאדּפ סָאד

 ,(=+"*"שזעיּפָאק םעד .,(=""רופעה , םעד ןפַאש ןפלָאהעג

 .טעֿברַא רעזנוא ןופ לייט ַא ןעמונעגרעביא ןבָאה עכלעוו

3 

 ןיא ענַאל עניײמעגלַא יד ךיז טָאה טייצ דעבלעז רעד יא

 זַא ױזַא ,טייצ ךָאי ַא טייז טרעדנעעג קרַאטש ךיירקנַארּפ

 ,ןרינעוורעטניא וצ ןעכוקעגסיוא ךעקגעטבנָאט זיא זנוא

 .ןטנַארגימיא עיינ רַאפ רָאסַאשזָאק ןופ גנולויטּכָא ---.יא .ס .ס (*
 50זצ166 90610| םטצ !חוחוו0165.

 וצ ליצ םעד טָאה סָאװ ,עיצוטיטסניא ןַא זיא א =
 ענעסקאוורעד ,טייצ רעצרוק ַא ןופ ךשמ ןיא עיפעפָא ַא ןבעג

 םססווסחוסח+ 465 20408ח/5 469 3016 6+ 06801165. א

 -וונ יד ןריטנעירָא ןטימ ךיז טמענראפ סָאװ ,טפאשלעזעג .(=*
 ךיז ןליוו סָאװ ,יד ךיוא ןוא תוכאלמזילעב עמרעדנאוועגנווא
 בכאלמ א ןענרעל

 00חוו16 0'8ז16ח101וס0 2701655100061166 5 ימי 6145.

: 

 -סינימדַא רעד דצמו סענאקיש עקידחדקכ ןופ טייהנזעוונָא רעד

 ןוא ןבייקירעווש עיינ ןעמיוושפיוא רהפכ ןגעקפ סע .עיצַארט

 זַא ,טליפענ ןיילַא ךיז ףיוא ןבָאה עטרעדנַאװעגנייא-יינ יד

 -קֶא ןוּכ ןשינעעשעג יד ךָאנ .דנַאפ ןיא טרעדנעעג ךיז טָאה ליפ

 טָאש ַא עט רפאל ירו וי ר אה 7 7

 מוא ןיײגרעבירַא רַאפ ןפָאדטש עהעווש טימ ?גָאה ַא ןָאטעג

 -וצכרוד טַאהעג ָאד טָאה טמַא רעזנוא ןוא ןיענערג יד לַאגעו

 .טעברַא-ץוש עקיזיר ַא ןריפ

 עטרעדנַאװעגניײא-יינ ןגעק ןסעצַארַּפ

 יוא ןביוהעטנָא רימ ןכָאה 1947 רעבָאטקָא ףוס ןופ

 יגעלפ ןעכלעוו ,עטרעדנַאװננייא-יינ לָאצ עסיורג ַא ןעמענ

 ןרַאפ ךיז ןלעטשוצוצ ןעגנורעדָאפיוא טימ זנוא וצ ןעמוק

 .לַאנובײדט
 רעה וצ עה עלַא ייז זַא ,טקעטשעגטסעפ ןבָאה רימ

 דנַאק יא ענעמוקעגניירַא ,ןטונַארגימװא עמייהעג עידָאנעטַאק

 ןענעז ,זירַאּפ ןיא ןעמװקנָא רעייז ייב .1946 ןופ ךשמ ןיא

 טָאה ןעמ ווו ,עטהיס רעד ןופ ָאדויב ןוַײ-8 םעה ךרודַא ייז

 -נעמַאזוצ ןוא םעטיטנעדיא רעייז טלעטשעגטסעפ טלָאטעװ

 ץיענעהג יד םייהעג ןיינרעבירוַא ןופ לָאקָאטָארּפ !ַאו טלעטשעג

 ײ 0 2 ןבַאמוצכרוח טַאהעג ייז ןבָאה העטעּפש;

 לא (עמעקנַא עקעיצעּפכ ַא) םויחעטסינימ-גגנורעקלעפַאב
 ,טעברא רעייז ,ןהיּפַאּפ ערעייז ןגעוו) ייצילצּפ רעד ןופ (2

 .(.וװ -ַא .א ןעלטימסנבעל ערעייז

 יײז ןוב ךס א .טַײצ ,גנַאל ַא 4 ךרודַא ןיוש זיא םעד טייז

 ,טכעה-סטעבחַאו ,טכעה-ןיווו טימ ךתיּפַאּפ ןעמוקַאב ןבָאה

 -יהט ןרַאפ ןלעטש ןעמונעג יז ןעמ טָאה טָא ןוא .וװ .א .א
 ןפָארטש עהעווש !עמוקַאב לָאמטּפָא ןבָאה ייז וװ ,?ַאנוב

 .ץעטערג יד לַאנעלמוא ןיײגרעבירַא רַאפ
 -קערָאק רעט-6 רעה ןיא ןעמ טָאה ,ליּפשייב םוצ יױזַא

 םיא טפָארטשַאב .ןוא ןַאנו ַא טּפשמענ רעמַאק רעלענַאיצ

 טָאה אטח ןבלעז םעד רַאפ .ףָארטש-טלעג .רפ 8000 טיט!
 5 וצ טּפשמרַאפ רעמַאק רעטוייוצ .ַא ןיא יורפ ןייז ןעמ

 .עמהוט םישחח

 -רַאפ ןעמונעג ךיז טָאה עטרעדנַאוװעגנייא-יינ יד ןשיווצ

 טליפעג עלַא ךיז ןבָאה ייז ,גנוכיטש-חמוחמ ַא ןטייהפש

 -13 םעד טָאה "ןָאינוא , םייבו טַאד רעשידירוי רעד .טָארדַאב

 וו טכַארטַאב ןוא טלמַאזרַאפ ךיז 194/ רעבמעצעדו ןוט

 ייס ,עיצקַא  ןא ןביוהוצנָא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סע .ענַאל

 טאר ןטקיניירַאפ םייב ייס ,םוירעטסינימ-ןהעסיוא םייב

 ,קיטיונ ביוא ןוא "ידַאק, םייב ייס ,סעיצַאזינַאגרָא יד ןו

 -עג ןסָאלשַאב ךיוא זיא סע .םוירעטסנימ-ץיטסוי :יא ךיוא

 עכעקטּפַאשלעזעג יד ןוא עסערּפ יד ןד-ימרַאלַא וצ ןרָאװ

 א .גנוניימ

 פ עיצַאגעלעק .ַא טָאה 1947 רעבמעצעד ןט:14 םעד
 א ."ידַאק, םעד טכוזַאב דנַאברַאפ רעזנוא ןוא "ןָאינוא,
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 ןטימ ןפָארטעג ךיז טָאה עיצַאנעלעד עטייווצ
 .סיימ 'ה עירָאטסיסנָאק ר

 ןופ טנעדיזערּפ

 עסערּפ רעשיזיוצנַארפ רקזו ןכענענרעביא ךיוא ןבָאה ריס

 -;ָאק ענעדישרַאֿפ קידנענעכעהפיוא ,םודנַאד = ןטיירב ַא

 עטערק -ענרעטנוא ןעוועג זיא םודנַארָאטעּפ רעזנוא .ןקַאפו

 .ןטייקכעקנעזרטּפ ענעעזעגנָא ער א ןופ ןבירש

 סעיצוַאהטסינימדַא ערעדנא ןוא םזירשטסינימ-ןרשניא יא

 ןגעוו טשינרַאג טסייוו ןעמ זַא ,טרעפטנששגנ זנוא ןעמ טָאה

 -יזיוצונַאחפ ,ןעגנוטייצ ערענַאיצקַאעד עסיוועג .ןלַאפ על יחו

 ןביירט , "ריס זַא ,ןפרָאוװעגראפ זנוא ןבָאה ,עשידיי ןוא עש

 .ןטקַאפ יד "רעצא

 תבש ַא םענייא ןיא .ױזַא טינ ןעוועג רעבָא סע זיא רעדייל
 רעד רַאפ זַא ,טסווורעד ךיז דימ ןבָאה רעבמעצעד שדוח ןופ

 ןאו ןרעוו ,טלעטשעג ףרַאד רעמַאק -טפענָאיצ ערוצק רע
 .ןטנַאהגימסיא לָאצ עסיורג ךעלנייווװגרעסיוא

0 
 , ןופ טַאר ןשידירזי םעד טדימרַאלַא ףכית ןבָאה רימ 2 == יי

 עלַא ןוא דנַאברַאפ .ןופ טעטימָאק-לַאהטנעצ רעזנוא ,"ןָאי

 .לקַאטקעּפס ןכעלנייּפ ַא ןעניוווייב טנעקעג ןבָאה

 ןהָאװעג .ןפורעגסיוא - ןענעז ןעמשג עשידיי

 -נֵא ןשוועג טינ עטגָאלקטגנָא יד ןענעז בור'כ
 רעקיפהנעצ

 .רעטכיר .ןקרווד
 טונ טכירעג םוצ גנורעדָאפױא ידו ןבָאה ייז ?ייוו ,קידנזעוו

 ןוא "ןגיוא יד .רעטנוא , =ּפשמהַאפ ייז טָאה ןעמ .ןעטוקַאב

 ןוא הסיפת םישדח 8 .זיב 6 טיס טּפָארטשַאב ייז טָאה ןעכ

 .ףָארטש-טלעג .רפ טנזיוט 40 זיב 0

 ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה עיצַארגימיא רעיינ רעד ןשיווצ

 .טייקרעכיז רעייז רַאפ ןקָארשעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ .קינַאּפ

 ,ןעמייה עיינ ערעייז ןפרָאװעגקעװַא ןיוש ןבָאה עקינייא
 ,דנַאקשטייד ןיא קעווַא קירוצ ןענעז ןוא ,ןטפעשעג עקעייז

 ןופ ןירָאװעג טלגסאב = ַארויב רעזנוא .ןהענַאל יד ןיא

 .ןשטנעמו ענעקָארשעגנָא םלוע ןַא

 רעח ,"ןָאז נוא , רעד ,סעיצַאזינַאגרָא-סקלָאפ עשידיי ייה ַא

 ןבָאה "היי עשיילוּפ ןופ עיצַאזינַאגחַא; ןוא "דנַאברַאפ,

 -עגנייא יד רַאפ טעטימַאק-סגנוקידייטרַאפ ַא ןפַאשעג דלַאב

 רעד .ןרעגַאל עשידיי יד ןוכ ןעכַאטש סָאװ ,ןדיי עטרעדנאוו

 עכלוזַא גנוציטשרעטנוא יד ןעמוקַאב טָאה טעטימאק
 ,עריב לימע לֶאּפ ,ןאלאוו ירנאה יוװ ןטייקכעלנעזרעּפ

 .רַאנרעב קַאשז-ןַאשז ,ןעשַאק לעסרַאמ

 זופ
 ןו=

 ,ראולע ;

 טָאה טעטימָאק רעד םָאוו ,םודנַארָאמעמ ןוא .לעּפַאז דשה

 עסעהפ יד .גנַאלקּפָא ןסיורג ַא טַאהעג ןבָאה ,ובעקעגסױרַא

 .ןפורעגּפָא םעהַאװ ךיז טָאה
 שזַאינַאומעט , ,"רדרָא, זיא ןעל
 .דנַא .א "דעריט

 -קיטחַא ןזיוװַאב ךיז {בָאה סע

 ןארפ , ,"ןָאיסקַא , ,"ןעיטערק

 -עּפס זיא עטרישזטטוָארּפ ערעזנוא ןופ 2 ןופ סעצָארּפ ַא

 'ה ןוא .ר םַאזַאטו ןופ סעצארּפ רעד :ןרָאװועג טמירַאב לע צ

 : זיא סע ."ןגיוא יח רעטנוא , ןרָאװעג אפ ןענעז ייז .ז
 טפשמ

 דנַאברַאפ רָאי ןעצ
 י
 ןטּפַאשלעזעג עשידיי ןופ 1

 -יוו זיא סעצָארּפ רעה זוא "עיציזָאּפָא) ןַא ןרָאוושע טכצמענ

 רַאװנַא ןט-17 םעד רשימצק רעט-12 רעד רַאֿפ ןעמוקעג רעד

 לעקנערפ .י ןוא :ירעפאישזד-ָארָאמ  ןטַאקָאװדַא יד .8

 .מקידייטרַאפ .ייז ןבָצה

 -הכולמ רעטנַאקַאב רע ןטערטעגפיוא ןשנעז תודע סלַא

 -ָאס ףעד .ןַאמטרעדעל לרַאש .וודַא ןוא רַאדָאנ ןעטסישז ןַאכ

 ןפיוא ןטערטענפיוא ךיוא זיא דנַאברַאפ ןופ טסניד רעּפַאזצ

 םלוע רעסיורג ַא טגנערדעג בנא ךיז טָאה סע ווו ,סעצָארּפ

 רעד ןופ רעטערטרַאפ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עטנַאקַאב ןופ

 .וו .א .א ןטַאקָאװדַא ,עסעדּפ רעצנַאג

 ןיא ןבָאה ירעכַאישזד ַארָאפ ןוא לעקנערפ ןטַאקָאװדַא יד

 עצונַאג סָאה לאנובירט ןהַאּפ טלעטשענקעװַא פעדעה ערעיײיז

 -ַאל עשטיידו יד ןיא ךָאנ ןציז סָאװ ,ןדיי יד 'ןופ םעלבָארּפ

 ןחאּפ ךיז זיָאה גנוייחפצב רעד .ךָאנ לָאפ ןטשרש םוצ .ןרענ

 -יטרַאפ זו עמיטש ַא !ביוהענפיוא טכירעג .ןשיזיוצנַארּפ
 רעשידיי רעד ןופ טּכער עשידירוי ןוא עשילַארָאט יד ןקיד

 ראישזד אראפ טַאקָאװדַא ןופ עזַארפ יד .הטילּפה תיראש

 -רָאג רעמ ןעמוק ייז .! טלָאצַאב גונעג ןבָאה

 -ָאמרעד ןוא עזַארפ עשי-ָאטסיה ַא ןביילב !טעוו ---

 יד ווא ןדיי עטכארבעגמוא ןָאילימ 6 יד ןופ ןברק

 טריפ עיצקַאער יד עכלעוו ןגעק ,ענעבילבעגרעביא יד

 .ףמַאק ַא רדסכ

 יז - :ירעפ
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 ךיז טָאה רע .םשור ןסיורג .ַא טכַאמעג טָאה סעצָארּפ רע

 זיא ףָארטש יד ןוא ןפאנָאמ 9 עּפַאנק ףיוא ןגיוצרַאפ רעבָא

 .ןראוועג יטרעדלימעג

 -ורג ענעדישהַאפ זַא ,טקריוועג ךיוא רעטעּפש ןטָאה רימ

 רעד טימ ןריסערעטנירַאּפ ךיז ןלָאז טנעמַאלרַאּפ ןופ סעּפ
 רעלַאטַאיצַאנ רעד ןיא ןוא עטהעדנאוושגנייא-ייט יח .ןופ ענק

 עלַא ןופ ןטַאטוּפעד עּפורג א ןפַאשיײג ךיז טָאה גנולמַאזרַאּפ

 ןופ טכעוד יד זקידייטרַאפ וצ טנָאזעגוצ טָאה סָאװ ,ןעזיטרַאּפ

 -נײרַא טעװ עּפוהג יד .עיצַארגימיא רעיינ רעשידיי רעד
 -ַאלרַאּפ ןיא טקעוָארּפ-ץעזעג ןקידנכעדּפשטנַא ןַא ןגָארט
 .טנעמ

 רימ .רעטייוו רעבָא טייג דנַאברַאפ רעזנוא ןופ טעברַא יד

 ףיוא :ע:דעדנַאװעגנייא-יינ יד ןקידייטרַאפ וצ טציא ןבָאה

 זייווכיוא ןופ ןעגונוארח ,טעברַא ףיוא טכעה :ןטיבעג ערעדנַא

 -סינימ-גנורעקלעפַאב ןופ סעטעקנַאו עשיאייטרַאּפ בילוצ

 -נַאהק ראפ ,טעבהוצ וצ עקיעפמוא רַאפ טכעהניווו .םוירעט

 :וװ .ַא .א ןענרעק ךיז ל?יוו סָאװ ,טנגוי רעד ףליה ,עק

 -לופ (יינ ןוא םערָא ןייז וצ טנייש טכידַאב רעזנוא ביוא

 -נַאגרַאפ דעה ףיוא קילב ַא ןפרַאװ וצ יאדכ רעבָא זיא ,םָאק

 רעקיטציא רעד ןגעוו ךיז ןטכאהטרַאפ וצ! ןוא טעכהַא רענעג

 ןעק סָאד .טפנוקוצ ריא ןגעוו ןוא עיצַארנימיא רעד ןוכו עגַאל

 טראוו סָאזו ,טעברַא יד זיא סע רעווש יװ גנונַא ןַאו ןבעג

 ,בײקכעלטהָאװטנַארַאפ יד זיא סע סיורג יוװ ןוא זנוא ףיוא

 .ךעלנעט-גָאט זנוא ףיוא טגיל סאו



 49 טפנוקוצ רעד רַאפ גרָאז -= רעדניק יד רַאפ גרָאז

 +-ע ג רע זו יד- = ןצ רעד רַאפ גרַאז - רעדניק יד רַאפ גרַאז

 -- רעדניק עטעוועטַאהעג יד רַאפ ןעמייה-רעדניק ןפַאש -וקָא-רעלטיה רעד ןופ גנוײרּפַאב רעד ךָאנ ךיילג
 -פיוא ערעווש ַא .ןבַאגפיוא עטסקידנעגנירד יד ןופ ןעוועג זיא ןעוועג גרָאז עטסקידנעגנירד ןוא עטשרע יד זיא ץיצַאּפ

 גנורעקלעפַאב קו ןעוו ,ןברוה ןופ טייצ ַא ןיא עבַאג וצ .ה .ד בושי רעזנוא ןופ טפנוקוצ יד ןרעכיזרַאפ וצ
 .ןרָאידהמחלמ ערעטיב יד ןופ טּפעשרעד ןוא טכערָארַאפ זיא -נוא ןופ גנויצרעד יד ןוא ץנעטסיזקע יד ןרעכיזרַאפ
 -עג טשינ .ןעלטימ-טלעג עסיורג עט קיטיונ ןענעז וצדעד ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעג ןענעז סָאװ ,רעדניק ערעז

 דנַאברַאפ , רעד טָאה עו עשב עכידלאוועג יד ףיזא טקוק .ןרעטלע ןָא ןבילבעג רעבָא ןענעז ,לגענ ץעשיצַאנ יד

 -ַאזוצ (ןאינוא) "ףליה רעקימייזנגעק ןוא דנַאטש-עדיוװ רַאפ -רעדיוו רַאפ דנַאברַאפ , רעד ןבָאה קעווצ םעד וצ

 טווורּפעג ,"טפַאשלעזעג עשידיי יד ןוּפ דנַאברַאּפ , ןטימ ןעמ רעד ןוא ("ןָאינוא,) "ףליה רעקיטייזנגעק ןוא דנַאמש

 שעג 'ןטּפַאשלעזעג עשידיי יד ןופ דנאבראפ;

 .העטלע ענעסאשהעד ןוא בוקט א סָאװ .,עיסימַאקירעדניק עלַארטנעצ יד ןעמַאזװצ
 ט

 -רָאּפעד ןופ רעהניק רַאפ םייה-רעדני

 קא זיא  ,גנורעקלעּפַאב רעשידיי רעד ןופ ףליה רעד טימ -:נעטשטסבלעז ַא וצ ןסקַאװעגסױא טייצ רעד טימ
 ןיא םייה-רעדניק עטשסע יד ןרָאװעג טנפערעד 1948 ץרעכ עלאפאלאק 8 םהיפענררוח ןוא עיצאקטאגוא = : א י הויר ייד י- ָש ד+ * = += = יריד - : - :

 ןענעז רעטלע םענעדישרַאפ הפ רעודניק קיפיירה ווו ,יוהטנָאמ ךיוה טשינרָאג ןענעז ןטַאטלוזער עברַא
 ריר אגוז רק יד רוי
 .ןרָאוװעג טנדרוָאעגנייא

 ווו ,ףרָאד ןופ ןעמוקעג יז ןענעז םייה-רעדניק רעד ןיא
 7 : : 0 : טפ פה סֶפ םפִפ )= טפ8 = / == אפ

 ןסירונ, ייַּב ,םירעיוּפ ייב ןטלַאהַאּבסיוא ןעוועג ןענעז ייז עטעװעטַאדעג יד מ סָאװ
 ,עטרעגנוהעגסיוא .רעזייה 2 ןיא וליִפַא ןוא םיחלג ייב ךיירקנַאר

 'ָנ , א ,ע א 1 טּפָא ,םישובלמ ענעסידעצ ןיא  ,עטכַאוװשענּפוא

 ןוא יד ןיא קערש ליפ טימ  ,עקיצומש) ןוא עטקיזיולרָא ;ת ע=םערג יד זיא גנויירּפַאב דעד ְךָא: ם:שדה עטשרע יד ןיא
 וא סָאד ןעוועג עיסימאק-רעדניק רעלַאהטנעצ רע; ןופ גדָאז

 .םורַא ןצנַאק םוצ יורטוצמוא טימ
 באר 'צ י טוטד דרכי רעדניק עשידוו זעניפעג
 ,הביבס !עטערַאוו ַא ןענופ = ויז ןבָאה םייה-רעד ײיק - עד ןיא ןַאבס! וא עוו עג ןענע ו צ-= לע וו ,!ועירב ק עש ד 1 פענ

 שם י

 -ידעמ ררעיצרעד יד דצכ עביל ןוא טייקמַאזקרעמּפיוא ליפ רעכיא ןפרָאװעצ ןשינעטלעהַאכ ענעדישרַאּפ יד ןיא ןטלַאה
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 גנורענרעד עטוג ןוא טעכ רעכיוז ַא ,טכיזפיוא עשיניצ ןענעז כָאהװ ,רעדניק ליפ ןעוועג ןענעז סע .ךיידקנַארפ ץנַאנ כח יי ברי יי סדרה סט צ בה :
 .גנורענה טוג ה וה ,טכוזפ

 עטַאווירּפ ייב ןרעטלע עחעייז ךרוד ןהאוועג טזאלעגרעביא
 ץענןעמייה-רעדניק ןופ ננורעטיירבסיוא יד ןענעז ןרעטלע יד ןוא ףרָאד ןפיוא סעילימַאפ עשיזיוצנַארפ

 רעלַארטנעצ רעד :קנַאדַא  :ןרָאװעג- טריטרַאפעד .םעדכאנ

 ןופ רעוט יד ןטערט טייקיליווהעפּפצ- ןוא תונשסע ליפ טומ -עז ,ץניוװַארּפ רעה ןיא שיצקעס עריא ןזא עיפימָאק-רעדנזק
 עיינ ןעיובוצםִיוא וצ עיסימאק-רעדניק רעלַאהטנעצ רעד ןעמונעגּפָא גנויירפאב רעד ךָאנ םישדח עטשרע יד ןיא ןענ

 ןלעפ םע .רעהניק עטזאלדאוורצפ .יד רַאפ - ןעמויה-רעהניק -רעדניק . שלארטנעצ יד סָאװ - ,העדניק רעטהעהננה ןהאוועג

 ןפירעג -טהעוו גנוהעקלעּפַאב עשוריי :יד .ץעקטימטלעג רעבָא .טכַײפיוא .ןוא לָארטגָאק.-ריא רעטנּוא ןעמונעג:טָאה .עיסיֿמָאק



 ןמ טפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאפ ראי ןעצ 50

 עלענַאיסעפָארּפ ןיא ןכַאפ ןענהעל רעחיוו ערעהנַא ,ע'זַאנ ןָאלײמ ףניפ רַאפ עיצקַאזלטַאז ַא ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז

 .ןקידבַאפ ןוא ןטַאטשַאװ ןיא רעדָא ,ןלוש -ייזננעק ןוא דנַאטשרעהיוװ דֹוַצפ דנַאברַאפ , רעד סָאװ ,קנַאהפ
 ןשזדיי ןטימ דניק םָאח ךיז טנעקַאב םייוה-רעהניק רעה יא וַאפ ןטיפ ןעכאזוצ רעטנוא טמענ (ןאינוא) ףליה רעקיט '* ווא -ר אי יז צא* זיר א ** - +ר 7 5 + + א( = ףיי- ' :י

 ,ןכעומש ,ןעגנוזעלרָאפ ךרוד .ןעמעלבָארּפ עשידיי טימ ,ןבעל .ןטפַאשלעזעצ ששידיי יד ןופ דנַאב
 * ע -השעמ ,םיבוט םוי ,ןעגנולייוורַאּפ-רשהניק ,עטכיט * זיי

 ןגעו דניק סָאד ךיז טסיוורעה -- ןטכידעג ןוא רעדיל ,ךעל
 ןרָאװעג טכיירגרעד זיא קנַארפ ן ןַאילימ פ ןופ עמופ יד יע

 עגוצ ןבָאה ןשטנעמ טנזיוט ןעצ .ןטַאנָאמ עקינייא ןיא -ץעגו
 .קלָאֹפ ןייז ןגעוו ,םַאטשּפִָא ןייז ןוא שש ,רעטעברַא .רעייטשייב רעייז ןגָארט

 ארפוננעצ יד ךיוא ךיז טטענרַאפ ,ןעמייה-רעדניק יד ץוהַא -עג ןבָאה נפ ענעבעגעג עביא 6 ןשטנעמז םקלָאפ

 יב ןוא עלעירעטַאמ ןבעג טימ עוסימשאק רעודניק על -געמ ענייז טי ל רענייא רעדעי ,ףליה קלח רעייז ןבעג

 1948 רַאונַאי טַאנָאמ ןיא .-עדניק לָאצ ערעסערג ַא ףליה רעד רַאפ תוירחא יד טליפעג יז ןבָאה עלַא .ןטייקכעל
 ןעמוקַאב רשהניק יד .עציטש ןעמוקַאב רעדניק 380 ןכָאה רַאפ -- םימותי ענעבילברַאפ רעטרעדנוה יד -- השורי

 .ןכַאז ןוא ןטקורָארּפ עקיטיונ עדעדנַא ןוא רעדיילק ,זייּפש ןרעכיזרַאפ ןוא ןעמייה ןעיוב וצ קיטיונ זיא סע ןעמעוו
 טפנוקוצ רעייז

 ! רעדניק יר ןןפ טנחזעג ןראפ ץלא

 יד טָאה ,רעדניק יד ןופ טנוזעג סָאד ןרעסעברַאּפ וצ ידכ

 עכַאנפיוא יד ךיז ףיױא ןעמונעג עיסימאק-רעדניק :עלַאהטנעצ
 דּפָא-רעמוז ףױא .םישדח-ןעירעפ יד ןיא ייז ןקישוצסורַא
 ַא ןופ ןסָאנעג רעדניק 610 ןבָאה 1948 ןופ רעמוז םעה ןיא
 הי םַײב ,גרעב יה ןיא טכַאדברַאּכ ןבָאה ַײז .ורּפֶא שדוח

 .ףרָאד ןפיוא ןוא
 1946 רָאי-יינ וצ ןערעפ-רעטניוו יד ןופ טייצ רעד ןיא

 ןְּפלֲא יד ןיא ןהָאװעג טקישעגסַױדַא רעהניק 100 ןענעז

 ןראוועג טקישעגסױרַא זיא קָאוו ,רעדניק לָאצ יד

 .ןרָאװעג טהעסעהגרַאפ קרַאטש| זיא 1946 ןיא ורּפָא-רשמוז

 דָאק יד א טכַאהכרַאפ לָאשטסָאד ןבָאה רעהניק טנזיוט ייווא

 ערענעלק ַא .גרעב יד ןיא ןוא ףרָאה ןפיוא ,םי םייב יא

 .דנַאלגנע יא טכַאהברוַאפ ךייוא .טָאה לָאצ רעדניק יוד ןופ שראטקיורַא ןַא

 טקישעגסיױרא רעדניק 800 ןענעז 194/ רָאידיינ וצ ראש
 ַא וצ "טניאשזד, רעה ךיוא טליימ טייצ רעבלעז רעד קא * :

 .גהעב יד ןיא והּפִא -ףיוא ןרָאוועג
 אפ ר טא והא טייצ רעצרוק קיסעמשוינטלעההַאפ ַא ןיא ןוא עציטש עסיוועג

 6 ר 4 י 6 0 = 6 וו ןיא ,םיסקַאט-טנעס ןיא :ןעמייה-רעדניק 7 טנפערעד ןרעוו דנוא ןופ העדניק ןסָאנעג ןבאה סשינָאלָאק-רעדניק יה ןופ ' =
 רנטצ ויז עטס רג טייוו עד -ה) יפ) זיב 6 60 רעט : 00 5

 :געסָאשרעדו : / ןופ רעודניק ןעוועג סָאד ןענעז ענעסָאשרעד ןוא עעטריטרָאּפעד ןופ עדניק : .ןעב על-סקע יא ,ײזערדנַא ןיא ,(ןעמייה-רעדניק 2) יסנייר
 יה יז : רַאפ םייה רעחניק שטעביז יד טנפערעה טהרעוו יורטנָאמ -ןיא
 -ןרעטלע יי ר א עי עא רב
 -ייה-רעדניק ןיא טנוד הָאעגניױא ןרעוו רעדניק 1 יה לגנ

 דנַאל ןיא עיצ :ַאוטיס העניײמעגלַא רעד ןיא ןעגנורעהנע יד 2 : א
 -רטטנו ה .ןעגנוגנידַאב-סנבעל עדעווש יח !וא דעטנוא טהעוושַאב ןבָאה ןעגנוגנידַאב-סנבעל עדעווש יח טנָאמ ןופ םייה-רעדניק עטשרע יד ןוא ,רעטלע ןטיול ןעמייה
 יה עא א :: א 17 ויב 14 ןופ) ךעלדיימ ערעפעהנ רַאּפ = טרעװז יוח

 .194/ ןיא ססעינַאלָאקיעמוז יד ןריזינַאגרָא סָאה ןעמענוצ
 : ןיא םייה-רעהניק ןיייא .(רוָאי

 3 1: תת/= * } 1 * .ןוטרָאג- רעדניק ַא רַאּפ ערע ָאו-4ה 5) עטסנעקק ייווצ --- ?טיײ-דכנבעל זופ ?גנַאמ .ַא קיטייצכיילג ןוא תורקי ַא

 -ברוד הַא ןייז םרוג ןענָאק סָאװ .,ןרָאטקַאפ עקיטסנינ טשינ

 | רַאפ טמיטשַאב/ זיא *סנייר טא שא טא

 .גנומענדעטנוא אזַא ןֹוכ לַאפ רָאטקָא ךיא ןרָאװעג טנפעהעד זיא ןןעקניק עא =
 ןיד ַא ךיז קידנבעגּפָא ,דנַאברַאֿפ רעד .ןוא ."ןָאינוא,, יד ןוא "יב ןבעק ןעמייה-רעדניק יד ןיא .ןַאגרַאג-ירוויל פ א + סד רעב
 יד ןופ קיטייצכיילג ןוא ןטייקיהעווש שסיורג יד ןופ ןובשהו .רעדניק 400 גָאטי וצ טנייה

 -ךָאֹפ ך אי ד ןבָאה --- הנחמ-רעדניק רעקיורג רעד ןופ ןטיונ .ןלוש עלַאנומַאק יד ןכוזַאב רעטלע-לוש ןופ רעדניק עֶלוצ

 2.800 רַאּפ סעינָאלָאק-ורּפֶא :עקיטיינ יד ןפַאש 'וצ ןעמונעג סָאװ ,רעדניק עקינעי יד ףיוא טכַא סיורג טגיילעג טחעוו סע

 .רעודניק .םידומיל יד ןַיײא ןרָאי-המחלמ יד בילוצ קילעטשרעטניה ןענעז

 ןעניפעג כָאד טסָאקעט טָאה גנוגנערטשנָא ןווא ימ עסיודג -עט יסנייר ןופ םייה-רעדניק רעד ןיא זיא ענ 0

 ךָאד ןוא .סעינָאלָאק יד דַאפ סעהייבעג ןוא .רעטרע עקיסַאּפ יד -םינ יד טכוזַאב רעדניק לָאצ ערעסערג ַא .לוש  לֵ עַהְּפ ַא ק



 רעדניק יד רַאפ גרָאז

 עג 7 וי זיא

 -וט ןופ סעיצקעס-"ןאינוא יד ךיוא ןבאה קיטייצכיילג .סעינ

 טינהרָאעגנייא ?יעסרַאמ ןוא גרובסאדמש ,ץעמ ,יסנאנ ,זול

 -ניק 2800 עכלשוװ קנַא ד ַא ,סעינָאלָאק-רעמוז

 -בה ע 2 ועשו מ  י ד כא רק עג יו ב א ה לט ב

 ן 0 יו זש א ןה פ וס ינע 8 ו צ ט שיק

 -ָאלָאק יד רַאֹּפ רעצע?ּפ עקיסַאּפ יד ןועניפעג וצו }

 ,קרַאמענעד 2 1 ,דנַאלגנע ןופ טניירפ ערעזנוא קנַאדַא

 טרָאה טכַארבראפ ןעמייה-רעדניק יד ןופ רעהניק לָאצ ַא טָאה

 ןופ החנשוה רעכעלדעטָאפ רעד רעטנוא .ןעירעפ-רעמוז יד

 } טַאהעג רעדניק יד ןכָאה ,סעיצַאזינַאגרָא עשיידיי עקיטרָא

 עשידיי ײװ ןופ ןבעל ןמימ ןענעקַאב וצ ךיז טייקכעלנעמ
 .רעד א ענעבעגעג 'ד ןיא םיבושי

 עסיורג סָאד טַאהעג טָאה עיסימאק-רעדניק שלַאהטנעצ יד
 רַאגרָא יד עכלעוו .,רעדניק עּפוהג ַַא ןעמענוצפיוא ןגינעגרַאפ

 ךיירקנַארפ ןייק טכַארבעג טָאה ןדיי עשיליוּפ ןופ עיצַאזינ

 -רעפ יד ןעגנערברַאפ וצ ייז ןדַאלעגנייא לעיצעּפס ,ןליוּפ ןופ
 .ךיירקנַארּפ ןיא רעהניק עשידיי יד טימ טייצי-ןעי

 גנויצדעד עשידיי

 עיסימאק-רעדניק עלַארטנעצ יד טָאה גנוייהפַאב רעד ךָאנ

 רעהניק עשידיי ןבעגעג ןזא  ןלוש-בָאנוצו עשיידיי טנפערעה

 -סָאמטַא רעשיכייה ַא ןיא ןעלמַאזוצפיונוצ ךיז טייקכעלגעט

 טנפערעד ראי 1949 ןיא ןענעז טייצ רעצרוק רָאג זצ ןיא .רעפ

 -קעװַא ןעוועג ךעלגעמ טשינ רעבָא זיא סע .ןלוטו 0 ראוי

 יד .אווינ ןקירעהעג ַא ףיוא טעברא-כגנויצרעה יד ןלעפשװצ

 ןטי=עגסיוא טשיינ ךיוא ןבָאה ל עיצַאטרָאּפעד יד ןוא המחלמ

 .לַאנָאסרעּפ-רערעל ןשידיי םעד

 א לַאירעטַאטנרעפ ןוא רערעל ןיא ?גנַאמ א ןעוועג זיא סע
 טנפערקוד ךיוא זיא ,ןלוש יד ןענעפערעה ןטימ קיטזיצכיילג

 א ךיא , ךוכנרעל שידיי ַא ןוא םרוק-רעהעל א ןראוועג

 ןוא "טניאשזד, ןופ ףליהטימ רעד ייב ןבענעגסיױרַא) "שידיי

 םוצ ןענישרעד זיא (עקירעמַא ןיא ןדרָא-סקלָאפ ןלענרעטַארּכ

 .גנוייחפַאבו רעד ךאנ רָאי-לוש ןטייווצ

 ןיא ןלוש-בָאנוצ 9 ןרינָאיצקנופ גָאט ןקיטנייה םייב
 טעטש יד ןיא ךיוא .רעדניק 880 ןופ לָאצ ַא טימ זירַאּפ
 י -"ןָאינוא יד ןבָאה ןָאיל ,ליעסרַאמ ,זולוט 2

 רע ץשידיי טנפערעד סעיצק

 ,עטכישעג עשיריי ,שיהיי -שהניק ןענרעפ ןלוש יד ןיא

 ענרעל ,ןפַאש ןשידיי ןטימ ,ןבעל 0 ןטימ ךיז ןענעקַאב

 ,ןעגנוטייצ-טנַאװ ,ןטעברַא-טנַאה ןכַאמ ,רעדיל עשידיי ןעגניז

 יעזומ ןיא ,דלעפ ןעיירפ ןפיוא סעיסרוקסקע ןווא ןגולפסיוא

 ,םיבוט-םוי ןוא ןעננולייוורַאפ ,רעטַאעט ןוא סמװא

 עשידיי סָאד ןרעשנענרעה -- זיא ןלוש יד ןופ ליצ דעד

 םיוא ;ירק זופ טייצ עצנאנ
 ןא נירק ןופ טייצ עצטַאנ

 / עי=י װ עוו = ויצר ו יו ערנָארּפ א ןע:כוקַאב ווטדטד .ןוושודוו אוייסרנאדפ א זאק אאר

 צ רעהניק ערעדנַא ןלַא יו ,ןלוש-באנוצ יד ןופ רעדניק יד

 טכיזפיוא רשטניצידעמ רעלידנעטש רעטנוא ןענעז ,עהעזנוא
 נוא, רעד ייב "ףליה עשיניצידעפ ,) קינילק-סקלָאפ רעד ןופ - יי 04 ביה * - = : 0

 .("ןטּפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאּפ , ןוא "ןַא ?/+ יי צ י = : 4

 ננַאגרָא-טנגוי ַא טימ ןָא ךיוא טריפ רש יח

 1949 ןיא טייקיטעט ריא ןביױהעגנָא טָאה סָאװ ,עיצַאז

 טנייה טלייצ ןוא עכעלטנגוי 80 ןופ יב א טימ רָאי

 רעד ףיוא -- 200 ךרעב ןוא זירַאּפ ןיא רעדיל גטימ 0

 .ץניוװַארּפ

 15 ןןפ עכעלטננוי ןרעהענ שיצנ ר דעה ןצ

 -יטהָאּפס ןוא !עשיירעיצרעד ַא ןרוה עכעלטנגוי יד .רָאי 17 זיב

 וטַאהרעפער ןוא ןכעומש - ,ןזײרקמַארד עמ :טייקיטעט עוו

 קיטטײצנייא .ןגַארפ עלעוטקא ןװא עכעלטפאשסעזעג .ןגעוו

 .ןעמזווש ןוא גניּפמַאק ,ןגולפסיוא ,טרָאּבס ייז ןכַאמ

 רעמפיזא עדעדנוזַאכ ַא

 .גנויצרעד רעשידיי -עד ןעק

 -גָאשעג ָאד ךיוא טרעוו א

 אר ןע וה =
 ,העש עפקנעבעהפ ָאב =ע ןעמוק . . . ווא רעזנוא ך וו הטש טטקנעבטגסיו טזנוא דאנ טײוו ןעמו

 !ָאד עי רימ ,טָארט רעזנוא ןוט קיוּפ א טעוו סע
 (דיל-ןענאזיטרַאּפ סקילג שריה ןופ)

 -ידיי סָאד סָאװ ,טיונ ןוא ןייּפ ?יפיֹוזַא ,ּפעלק ליפיוזַא ךָאנ

 --- גירק-יצוצק ןשירעדהשמ ןיצעל ןיא ןטילעג טָאה קלאפ עש

 רעטייוו ןליוו ַא טימ ָאד ןענעז רימ !ָאד ןענעז רימ : רימ ןגָאז

 -ייוו ,ןבעל ןרָאוװעג בורה רעזנוא ןעיוב וצ רעטייוו ,ןבעל וצ
 ןבָאה ןבע? וצ ןליוו רעזנוא .רעדניק שדעזנוא 'ןעיצרעד רעט

 זיא גנוריזילַאעה עקיזָאד יד .םליכ ַא ןיא ר רימ

 זיא םליפ רעד .ןקעװצ-עדנַאגַאּפָארּפ בילוצ םליפ ַא םתס טשינ

 יױזַא יװ ,דליב ַא טינ רע .טייקכעקקריוו רעד הףיוא טוובעג

 ןבעל ייז יוװ ,ןרָאװעג טשוועטַאדעג ןענעז ערעזנוא רעדניק יד

 -רַאפ ןבָאה ייז ױזַא יו ןוא ןעמייה-רדעניק ערעייז ןיֵא טציַא

 דקיב לַאעד ַא זיא םליפ רעה .סעינָאלָאק-רעדניק יד ןיא טכַארְּב

 ,סעינאלאק-רעמפוז ערעזנוא ןופ ,ןעמייה-רעדניק שרעזנוא ןופ

 יו ,ךייא ןזייוואב עכלעו ,רע דניק ערעזנוא ב-ימ

 ןפָאלש ,ןבעק ייז

 .רעדיל ענעגייא

 -קנַארפ ןיא ןדיי יד ןזייווַאב וו ןעניד ךיוא ףרַאד םליפ רעהו

 -- .קרעוו עלאט סָאה !עיוב !ןבלָאהעג ןבָאה עכלעוו ,ךייוה

 -עלצונ ףיוא ןראוועג טדנעװרַאּפ זיא רעייטשייב רעייז זַא

 ו ,ךיירקנַארפ ןוּפ ןהיי ערעדנַא ךיוא. .ןקעווצ עכ

 םליפ םעד קנַאדַא ןפרַאד ,טלעוװ רערָאו רעה ןיא םיבושי

 -- רעדניק עשידיי ןבילבעג ןענעז'ס זא ,ןרעוו טסוװַאב ךיז

 .ןעיצרעד ןפקעה ןוא ןגרָאז זומ ןעמ עכלעוו רַאַּכ ,םימותי

 עשידיי יד יו



 גוי =
= , 

 ִו = 4 + םהנוה

 ע=זװ

 קָכס םוש ןָא ןיא סָאװ -- טנוזע

 -לעזעג יד סָאװ .,טכער עי יי סָאד
 דו האפ יאס זיו ףפדא-- ןופאנש
 וע; 0 -ע7 = ײ/ ַאד - = =

 .שטנעמ

 טפַאשלעזעג רעד ןופ גנולקױװטנַא יד

 ,ןטריזינַאגרָא ןַא ן

 טשינ .טקַאפ א זיא ןבע? ןוויטקעלַאק

 ןשטנווו ןייק טשינ ןוא ןרעױדַאב ןייק

 טלַאה : =ע' ןלעגו

 -ציא עהיא ןיא ךיז טסילשרַאּכ ןיציר

 ביוא ,סעמנָאד ןוא ןמייהניוװועג עקיט
 עיינ יד טכַארטַאב ןיא טשינ טמענ יז טייל יד באד מאה טא ןינשוד זומנוה יז =

 טלעמשעג ןרעװ םָאװ ,ןעגנורעדַאפ

 -עזיקַאירטסוהניא ןַא ךרוד ריא יבגל
 טשינ רעמ יז ןָאק ,טפאשטריוו רעט

 :תוהילש עטשרערעלַא עריא ןליפדעה

 .ןשו טיעב| ןופ ץיש

 ןוא קיטסאנגאיה רַאֿפ רעטנעצ ַא

 רעיינ ַא ףיוא טיובעגפיוא זיא גנולייה

 -רֶא רעניײמעגלַא רער ןופ עיצּפעצנָאק

 ףליה רעשיניצידעמו ןופ עיצַאזינַאג

 ץאזנגעק יא .ננורעקלעּפַאב רעד דַאפ

 עיצּפעצנָאק "רעשעכָאלעטלַאב , רעה וצ

 טסנוק-לייה רעלעטָאיצידַאדט רעד ןופ

 ןַא ןופ ּפיצנירּפ םעד רָאפ יז טלעמש
 סָאװ ,ןגָאז וצ יוזַא ,עדַאגירב ַא ,"ּפיקע,

 -לעוענ םוצ טסַאּפעגוצ רעפעכ זיא
 עשינכעט יד וצ ןוא ןכעק ןכעלטנאש

 ןופ טפלעה רעד ןוכ ןעגנודעבָארעד

 קנַאדעג רעלַארטנעצ רעד .ה .י 0

 עשיניצידעפ קינילק-סק לָאפ

 | שש יי .יו=---.4/

 ללכה ר ןצונסיוא ײ ַאד ןיצידעמ יד

 כוס דו ענרעה

 דעמ יד זַא ,

 א ר עטסקיטכיוװ טי

 עברַא ןלָאז סָאװ

 סענייא .גנודניברַאפ

 ןטפַאשלעזעג עשידיי ן

 ורעקלעּפַאנ רעשידיי רעד

 טכַאב רע סָאװ ,ןטייקנַארק ענעהיש

 גנללייה רעייו ,ןבעל ןייז ןוא ךרוד

 טָא ןופ סָאמ יעסיורג .ַא ןיא ּפֶָא טגנעה

 רָאט רעניציידעכ רעד .ןעג נוגנידַאב יד

 -רעד .טקַאּפ םעד טָא ןסעגרַאפ טשינ
 ןכוורעטנוא רע טעו עקַאט רַאפ

 -עגלַא םעד סערעטניא ןטפערג ןטימ

 ,ןקנַאהק ןופ דנַאטשוצ ןשיזיפ םעניימ

 -יטשרעטנוא ןוא :=ַאר ,ףליה ןבעג םיא

 עשיניצידעמ ,עיצקַא עלַאיצַאס .גנצ

 זיא רעטייווצ רעד ןָא ענייא -- עיצקא

 -נגעק ךיז ןצנאגרעד עדייב .טשינרָאג

 .קיטייז

 א

 טייז רָאי 10 ןרָאװעג זיא 1946 ןיא
 .קינילק-םקלָאפ רעד ןופ ןייטשט

 ךיז ןביוהעגנָא טציא טשדע ראה יז

 עטשרע יד ןיא  .ןעקקיװטנַא רעדיוו

 -ענ יז זיא גנויירפַאב רעד ךָאנ םישדח

 -ַאנ יד .דנַאמשוצו ןקירעיורט ַא ץא ןעוו

 ךרוד ךיוא ךרודַא ןענעז ןרַאברַאכ עשיצ

 טָאה ןעמייה עשידיי עלַא ץץא יװ .רייא

 ןזָאלענרעביא .ָאד ךיוא ןייגכרוד רעייז

 ןופ ןלַאקָאל יד .רעיורט ןוא גנורעטשע

 ,טצעזַאב ןוא טפיוורַאפ .רעסנַאּפסיד

 64 יי 2 2
1 
= !- 

 ןמטנעכורטסניא יר ,ןכאטבעצ טבעפ יד

 -רַאכ צ+ טשינ רעמ -- ןטַארַאּפַא ןוא

 זיא ּסָאװ ,ץלַא ןיא סָאד טָא .ןדנעוו
 -נַאּפסיד ןקילָאמַא םענופ ןבילבעגרעביא



 טזומעג טָאה ןעמ .ןערופ יר ףיוא דעק

 ,יינספיוא ןבייהנא
 .בייהנָא 6 עכַאס

 .ערעווש ַא ןעוועג זיא עבַאנּכױא יד

 -רַאֵפ ותעשב ןבָאה סָאוו ,יד רעבָא

 קלָאפ יד טיובענפיוא ןוא טכַארט

 ןכָאה סָאװ ,יד וצ טרעהעג ןבָאה ,קינילק

 ךיז ףמַאק ןופ ןרָאי יד ןיא
 ן?עמשוצנייא

 כיוון ךיז ,ןָאזרעּפ

 ש רַאפ טומ םעה דיל

 -ה

 ייז ןבָאה טציא ךיוא

 גפיוא יד ןוא טייצ ןייק

 .עקידטעגנירד ַא ןעוועג

 ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןופ ענעב
 -עג יד .ןעמוקוצקירוצ ןביוהעגנָא ןבָאה

 ַא טגנַאלרַאפ ןבָאה רעדניק עטעוועטאר

 ירד ןוא ,עגעלפ עשיניצידעפ ערעדנוזַא

 ךיו טָאה גנורעקלעפַאכ עשידיי עצנַאנ

 עשיויפ ןופ ןרָאי יד ךָא

 -ינעמכַאּבו ַא ןיא ,ןדייל עשילַארָאמ ןוא

 .ףליה רעשי :יצוי-שמ רעש

 -עג עשידיי

 טָאה סָאװ .

 ַא .טלקיװטנַא

 ןֹוהה טיבעג ןפיוא

 טשינ טציא ךיוא

 -לַארענעג

 רענייא

 יד ןופ דנַאבדַאּכ, רעד
 ,"ךיירקנַארּפ ןיא ןטפַאשלעז
 הכחלמ רעה רַאפ ןיוש

 וטעטיױװיטקַא
 טָאה ,ןזעוו-טנוזעג
 ןייז .וויסַאּפ ןביילב טנאקעג
 ,טנַארג דערפלַא ,רַאטעהקעכ

 -סקלָאפ רעה ןופ ןהאטַאיציניא ידו ןופ

 -שדיו טצויא טָאה ,גירק ןרַאּכ קינילק

 -עמ עשידיי יד וצ א םעה ןפראוועג
 ןטעברַאוצטיפ) ןטעבעג ייז ןוא דעניציד
 עב סָאוװ ,קינילקילאפ רעיינ; רעד ןיא

 -דנעצ .ןענעדרָאוצנייא ןביוהעגנָא טָאה
 -עג ןבָאה םיריױטקַאד ששידיי רעּקיל

 !ָאד ןעעעז ריס :ףור ןפיוא
 טָאה 1949 ינוי ןט-12 םעדה

 וצ ל?אמהאנ ןביוהעגנָא רעסנַאּפסיד
 -פיוא עשיניצידעמ 9 טימ ןרינַאיצקנופ

 יד ןוא לַאקָאל רעה .ךָאוו ַא ןהעש-םַאנ

 -טשינ ןעװעג ךָאנ ןענעז גנוטכירנייא
 ןייק קיהנגָאמרַאפ טשינ .עקיהטגונעג
 ךָאנ םישדח סקעז טשידע) ןדנָאּפ עסיורג
 "טניאשזד, רעד טָאה גנונעכעהעד יז

 -עגנָא ,(ןרידיסבוס וצ םיא ןביוהעג;ָא
 "ט מ יד ןופ ףליה רעח ףיוא זיולב ןזיוו

 םענופ ןיא

 עסיוהג

 ןָאוו א, עד ןופ רעידילג : - 2 ר -יב

 א

 רעטַײדיי רעד ןופ טנוזעג

 רעסנַאּפכיד רעד טָאה ,'דנַאברַאפ; - : י=-י

 םעיצקנופ עלַא ןליפרעד טנַאקעג טשינ
 -לעזעג

 טסילש

 ע
 םָאװ ,רעטקַארַאכ ר ןבעלטפַאש

 יד ייב סיורא טפור דע סָאוװ ,עיטַאּפ

 -ידיי רעזידַאּפ רעד ןופ ןזיירק עמיירב
 = - יו *' - ראו = רוי

 --עד רעבָא ןבָאה ,גנורעקלעפַאב ש

 ןַײז ןוא ץנעטפיזקע ןייז טכעלג

 -עז עקנארק 4000 יו רעמ .גלָאפרעד

 עטשרע יד ןיא ןרָאוװעג טלדטַאהַאב ןענ

 ,םישדח סקעז

 םעיינ .ַא טמוקַאב דעפנַאּפסיד רעד

 יו סָאװ ,עמארגאיד

 -יהַא טרעוו רע יוז ,םעדכָאנ גניווש

 -נייא  .ידַארַאּפ יר 14 ףיוא טריפעונה;

 -יה רעד ןופ םיללכ עלַא טוה טנדד 0

 -טניירפ ןוא ןעכעטעגנָא ןַא ןיא .,ענעונג

 וצ סיוא ךינ רע טסקַאװ ,לַאקָאל .ןכעּכ
 -ֵּלֶאפ יו .רעטנעצ ןשיניצידעמ ןסיורנ ַא

 -קוװטנַא יד טזייוו קיטסיטַאטס עעקידטג

 : קיַיולקילָאפפ רעזנוא ןּופ גנוק

 גנורעקלעפַאב

 :194771946 רעכוזַאבױקנַארק לָאצ יד
 100 1046 שדוה

 1:15 217 ראונאי

 106 708 ראורבעפ

 24 200 ץרעמ

 58 18 לירּפא
 2691 1979 יאמ

 26 1.9 ינוי

 288 1.9 ילוי
 1280 899 טסוגיוא

 1646 1.9 רעבמעטּפעס
 2139 1.9 רעבָאטקָא
 2198 191 רעבמעווָאנ
 1.9 1:6 רעבמעצעה

 -יירבסיוא טפדַאדעג ןעמ טָאה דלַאב

 6 אז ש 5 5 ש ט מ - 52 וש ןפַאש ןוא ןעגנולייט

 טייקיטעט רעשיניצידעמ רעד

 -איצקנופ וצ ןביוהעגנָא טָאה ױזַא .עיינ

 ַא גָאכומכָאנ ןוא -רַאפ גָאט

 -ענ ןענעז'ס ,טעניבַאק רעשיטסיטנַאד

 ןעגנוריטלוסנָאק עיינ ןרָאװעג ןפַאש

 -לַא ןוא עיגדוריכ ,עיגָאלָאמלַאטּפָא רַאפ

 1946 רעבָאטקָא ןיא .ןיצידעינ) עניימעג

 ןעמ טָאה רַאפ גנולײטּפָא ןַא טנפעעג

 יִר .עיפַאוגָאידַאר ןוא .עיּפָאקּפָאידַאר



 רעה טימ ןעמַאוװצ גנולײטּפָא עקי;ָאד

 רַאפ גנולײטּפָא רעקירטעיײטשַאב ןיוש

 ּש שטעלאופ - ַארטלוא ןוא עיכרעטַאיד
 ןיא ּפַאטע ןקיטכיוו ַא טײדַאב ןלַארטש

 וריזו זדוזו- גנ
* = / : 

 .רעטנעצ ןשיניצ

 ןיא רעדניק;גיוז

 רעטנעצ םענופ ןרָאט

 עבטנפיוא יד ר ךיז ןבָאה

 ןשיניצידעמ ַא ןפַאש וצ זיולב טשינ

 ןלַאיצָאס .א ךיױא רָאנ רעטנעצ

 -ידיי רעד ןופ טסניד ןיא רעטנעצ

 עלַאיצַאס; יד .גנוהעקלעּפַאב רעש

 ךרוד טריפעגכרו דַא ט 0 ףליה

 סָאװ ,םעקטנעטסיסַא ןוא ןטנעטסיסא

 םייה רעד ןיא עקנַארק יד .ןכוזאב

 ןלייטרַאפ ,רעלעטיּפש יד ןיא ןוא
 -טיױנ רַאפ ןטנעמאקידעמ עטסיזמוא
 םימ יז ןנרָאזאב יז זַאב

 -ערּפ רו וָאטַאנַאס
 .רעזײה-ורּפָא ןו

 יי זויל
 1 רעצעלפ
 סד

 -ַאב י טנוזעג-רעדניק ןוּפ ץוש רעד
 -נוָא .ייר רעטשרע ןיא זנוא טקיטפעשי

 רַאפ ךעקכיב-טייהמונוזעג 0

 רעדניק עלַא .רָאי 18 זיב 8 א רעדניק

 -ניק עֶלֶַא ,,ןעמייה-רעדניק ערעזנוא ן

 רעזנוא ךרוד טגרָאזַאב ןרעוו סָאװ

 -בָאנוצ יד ןופ רעהניק יד ,עיצַאזינַאגרא

 ןרעוו סעינָאלָאק-רעמוז יד ןוּפ ןוא ןלוש

 .קי נילק-סקלָאפ רעד

 טרילָארטנָאק שיניצידעמ ר

 .רעטנעצ

 עשיפַארגָאמעה .-יד

 ךרוד

 רעד ןופ עגַארּכ

 עק ץלַא טיצ ר רעשידוי
 -ידיי יד .טײקמַאזקרעמפיוא רעזנוא וצ
 טניפעג עּפָאריײא ןיא גנורעקלעּפַאב עש

 רעד ְךָא; ףײז -ירעקמויה

 ןיא גנוטָארסיװא רעש

 דו יוװ עגַאל דערעגרע ןַא

 יד .רעקלעפ ערעדנַא
 עפָארטסַאטַאק - רעלטיה

 ַא ןיא ןכָארבעגסיױא זיא

 -ידיי יד ןעוו טנעמַאמ

 עטַאל עשיפַארגָאמעה שש

 -פיוא ןוביוהעגנָא טָאה

 -נקיאורמואַאב ןזייוווצ

 ןיוש .ןעמָאטּפמיס: עקיד

 ן| 8 ש ל ע ןרַאכ

 ידו ייב ןיא גירק-טסעוו

 ןוא -ברעמס ןופ ןדויי

 יד עּפָארײא-לַארכנעצ

 רעפיצ - טייקכעלברעטש

 יד יו רעסעדג ןעוועג

 ייב רָאנ .רעפיצ-ןטרובעג

 עשיעּבָאריײא - חרזמ יח

 -עגרעבירַא לָאצ-ןטרובעג יד טָאה ןהיי

 טצײא .טייקכעלברעמש יד ניטש

 יד ןופ לייט רעטסערג א זיא

 -רָאמעגסיוא ןדיי עשיעּפָארייא-חדומ

 -ָארייא סָאד זַא יױזַא ,ןרָאװעג טעד

 טשינ רעמ וליפא ןָאק םוטנדיי עשיעּפ

 ןטרענימרַאפ ,ןקיטציא ןייז סארי
 א ! רעקיצנייא רעד  .דנַאשַא

 גנורענימהחַאפ עקידרעטייוו ַא ןדיימרַאפ

 ידו ןבייה וצ זיא עּפָאריײא ןיא ןדזי יד ןיפ

-= 

 יד ווו ,רעדנעל יד ןיא .?לָאצ-ןטרובעג

 גונעג טשינ ךיז טהיסעדעטניא הכולמ

 רעד ןות לָאצ-ןטרובעג ידו ןרעסעו-גרַאפ וצו

 םענופ בוח רשה סע ןיא ,גנורעקלעפַאב

 ןרעטכיילרַאפ וצ בושי ןשידיי ןצנַאנ

 גנוליפרעד יד רוד ןהעגניי םעד רַאּב

 גרָאז ףרַאד ןע2- .עבַאגפיוא ןייז ןופ

 גנורעקלעפאב עשיִדיִי יד זַא ,רַאּכלעד

 -ץוש עשיפַארנָאמעד יד ןופ ןסינעג לָאז

 -ומו ,דניק ןופ ץוש) ,דנַאל םענופ ןצעזעג

 רעטנוא - ןעילימַאּפ ,גנורעכיזרַאפ- העט

 (.וװ .ַא .א גנוציטש

 יַאמ ןיא דימ ןב ָאה ?ליצ ןקיזָאד ןטימו

 ןטפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנ

 ןפַאשעג ךיוא 7

 ןוא ןעיורפ

 .רעדניק--גיוז רַאּכ

 ןענעז סָאװ :,ןעגנוליײטּפָא ערעזנוא

 -רעטומ רַאּכ טמַא םעד ךרוד טנעקדענָא

 רוטקעפערּפ דעד ץוש-רעדניק ןוא
 ןבָאה ,"טייקרעכיז רעלַאיצָאס , רעד ןוא

 םעד ןריפוצכרודו םוייקכעקגעמ יד

 עקיטפנוקוצ יד ןופ לָארטנַאק ןשיניצזד

 ןופ גנולקיװטנַא יד ןגלָאפוצכָאנ ,סרעמ מ

 -וצסיוא ןוא רעדטניק ענעריובעגזיינ יד

 וציטשרעטנוא-ןעילימַאפ . יד ןלָאצ

 ןבָאה סָאװ ,יד -רַאפ

 ּויב

 -עה

 ןעג

 .טכעה ַא םעד ףיוא

 קוימ ןריפ םעדכרוד ןַא ,ןּביולג היב

 ,קדעוו רַאטינַאמוה א ר עא טשינ

 -יוװ םעד רַאפ ךיוא ןטעבוַא רימ ר

 .קְלָאַה ןשידיי א ר

 י
 תש

 יאהעד

 -נוא היא ,ןבָאה 1947 יַאמ ןיא
 -ַאס עשידיי עלַא ,וויטַאיציניא רעז

 טריפעגכרוד סעיצַאזינַאגרָא ערַאטינ

 רעד ןופ לָארטנָאק הק ןַא
 ליצ ןטימ גנורעקלעּפַאב רעשידיי

 ןופ ןרוּפש עלַא ןעניפעגוצסיורַא
 ןעיורפ ,רענעמ יא .זָאלוקרעבוט

 -גנורעקלעּפַאב עלַא ןופ רעדניק ןוא
 -רעטנוא א ןענעז יי
 .ןטסילַאיצעּפס ךרוד ןרָאװעג טכוז

 -רעד טָאה עינַאּפמַאק עקיזָאד יד
 -ימכיוו רעייז ןעלמַאזוצפיונוצ טביול

 ןוא ןעגנוטכַאבָאַאב

 עקידנכערּפשטנַא  ןעטעברַאוצסי

 טָאה יז .ןעלטימסָאמ יאר

 -נסיוו ַא רַאפ ץזַאב יד ןפַאשעג ךיוא

 -ַאוצ רעשיטקַארּפ ןוא = טעש

 ענעדישרַאפ יד ןשיוצ טעברַאנעמ

 ינַאגרָא עשיניצידעמ - רַאטינַאס
 .סעיצַאז

 ןבָאה רימ

 שא 0

 -אב רעד טייז עקַאט

 ןפור וצ טרעהענפיוא

 רעד ןיא ךיוא .טעברַאנעמַאזוצ

 טשינ גנויירפ

 ַאזַא וצ

 ןיא לא ,עינַאּפמאק רעטנַאמהעד;ביױא

 רעדו ןופ עטכישעג רעד ןיא םוקינוא ןַא

 1 רימ ןבָאה, גנורעקלעפַאב רעשיריי

 רבוג טנָאקעג תונשקע רעזנוא תקנַאדַא

 עניטור רעה ןיא תועינכ עסיוועג ןייז

 .סעיצאזינַאג-8ַא ששידיי עסיוועג ןופ

 ַאנהארעטניא יד

 ַאינַאג

 -ידעמ :עלענָאיצַאזינ



 ,"טניאשזד, םייב

 טָא ןופ ךשמב ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ

 ןעמונעגפיוא ,עינאּפמאק רעה

 ןופ ששצַאנידדָאָאק ַא ןופ קנַאדעג םעד
 .טייקיטעט רעלַאיצָאס-שיניציד עז

 ייד טשיוטנַא יז טָאה 0 עיודַאב םוצ

 -ענ ריא ףיוא

 -עצ יד ןקיטייזַאב טעוװ

 וצ: ןעגנעהב ןוא תוחוכ יד

 ןשיניצידעמ ןפיוא טעברַאנעמַאזצו ַא
 -?עפַאב רעשידיי רעד תבוטק :

 -אג =
 וו

 ;רוריו
 טיבעג

 .גנורעק

 ייוװוצ עטצעל יד ןופ לכה"ךס רעד
 סערגָארּפ ןסיורג ַא טזײװַאב רָאי
 טנעקרענָא .קינילק רעזנוא ןופ
 "סיני םעד ךרוד ןזָאלעגוצ ןוא
 רעלַאיצָאס ןוא טנוזעג רַאפ םוירעט
 ירַאפ ,("ַא/ עירָאגעטַאק) טייקרעכיז
 ןשיװצ טרָא קידובכב ַא רע טמענ
 יצַאינַאגרָא .עכעלנע ערעדנַא עלַא
 טציא קפס םוש ןָא זיא רע .סעי
 רעסנַאּפסיד .רעשידיי רעטסערג רעד
 רַאפ רעטנעצ ַא יװ ןה ,זירַאּפ ןיא
 ַא יװ ןה ,גנולייה ןוא קיטסָאנגַאיד
 ןייז .קיטקַאליּפָארּפ רַאפ רעטנעצ
 טריזַאב .,,רעטקַארַאכ רעלַאיצָאס
 רעקיטייזנגעק ןופ ּפיצנירּפ ןפיוא
 ײיפ עדעי םיוא טסילש סָאװ ,ףליה
 ןברָאװרעד םיא טָאה ,עיּפָארטנַאל
 ןטכיש עטיירב יד ןופ יורטוצ םעד
 .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ

 ַא-טסינימדַא ןייז

 טלעטשעגנעמאזוצ

 זיא טַאר עװיט

 ןופ העטערטרַאפ ןוכ טלעט

 -נַארַאג סָאד ."ןָאינוא} ןופ ןוא דנאברַאפ

 ןוא עיצַארטסיניכַא עטנוזעג ַא טריט

 -רַא יד ןופ ןפערעטניא יד טכערּפשטנַא

 ,ןטכיש עקידטטעב

 ןופ רעגערנָא ןַא זיא רעקנַאּפסיד רעה

 ןופ טייקיטעט רעשיניצידעמ-לַאיצַאס א

 רעשידיי רעד

 טייקנבעגעגרעביא רעה ןעקנַאדהַאפ וצ
 -אב יא ,לַאנָאכהעּפ ןשיניצידעמ ןוכו

 -נַאד 9 ןוא םיריוטקָאד 19 ןופ טייטש

 ,לַאנָאסרעּפספליה ןופ ןוא ,ןטסיט

 ןופ ענעקה

 .טעטילַאוװק

 רעכיוה

 רעה
 רעלענָאיסעּפָארּפ

 גלָאפרעד רעקיזָאד

 קנַאדַא ןראװעג טכעלגעמרעד זיא
 ןופ גנוציטשרעטנוא דשלעיצנַאניפ רעד

 -רַאפ וצ לכ-םדוק זיא רע ."טניִאשזד,

 עלַא ןופ טייקנדנובעגוצ רעד ןעקנַאד
 יד ןופ דנַאברַאּפ םענופ דעזדילגמימ
 םַאשלעזעג עשידיי

 רַאפ
 ( אינוא, ) "ףליה

 סיטנַאד רעד

 דנאברַאפ , םענופ ,"ןמ רראת ייית 2

 רעקיטייזנג -נַאטשרעדיװ

 -רעטנוא

 טעניבַאק רעשיט

 פַאב

 ןופ הנתמ ַא --

 = ,אורזיהליו
 טט 441 רעקלע

 י נו-עקלע /תאר דעשידיי רעזירַאּפ דעד

 ןקיראי-ס
 -ידיי יד

 הדויופ} יי
 -ע.ו= =

 ןענָאמרעה ןעמ
 -ילק-סקלָאפ יד סָאװ ,לֶאד עקיטכיוו יד

 ךיוא טליּפש ןוא טליּפשעג טָאה קינ

 -ילגטומ יד .ןכעל ןשידיי םעניא טציא

 ץקָאטש ןענעז "דנַאבדַאּכ , םענופ ףעד
 -יטסניא רעייז ןופ טייקיטעט רעד ףיוא
 -רַאּפ רעצייו ךיוא ןלעװ ןוא עיצוט
 וצ ידכ ,ןעגנוגנערטשנָא שרעייז ןעלּפָאד

 -וע ןוא גנוקקיװטנַא ריא ןהעכיזדַאּפ

 ןיא בושי ןשיריי םעד .תבוטל טפנק

 .ךיירקנַארּפ

 ."טניָאשזד,



 ןטפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאבר : +} 5 יש ק

 עפַאק ייל רעד ןופ טייקיטעט יד

 -ָאטָארּפ יד ךרוד טרעטעלב ןעמ ןעוו

 םענופ ןעגנוציז עטשרע יד ןופ ןלָאק

 -ייֵל רעה ןוּכ .טעטימָאק ןשירָאזיױװָארּפ

 -נַאג יד ךעלרעּפטיישַאב ןעמ טעז ,עסַאק

 ךיוא רעבָא שדעווש ,עשיטַאמעטסיס שוצ

 יובסיוא םייב טעברַא עכיירגלָאפרעד

 .עיצוטיטסניא רעקיטכיוו רעד ןופ

 ןרָאװעג ןפַאשעג ןיא עקַאק - ייל יד

 -ַאזינַאגרַא עשייהיי עסיורג ייווצ ךרוד

 דנַאטשרעהיװ רַאֿפ דנַאברַאֿפ, :סעיצ

 ("ןָאינוא,) " ףליה רעקיטייזנגעק ןקא

 -פַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאפ ,, ןוא

 ָארט לָאקָאטָארּפ רעטשרע רעד ." ןעט

 .1949 רעבָאטקָא ןט-1 ןוכ עטַאד יד

 ענערישרַאפ ידו - וי יא ןרעוו טדָאד

 עקיטינ יד ןפַאש ֹוצ ןוויטַאיציניא

 .ןדנָאּפ

 יד רָאפ טמוק רעכמעווַאנ ןט-6 םעד

 לַאז ןייא ץנערעפנאק שכעלטנפע עטשרע

 םעד ןוא ; עשרַאמ ןָאב רַאוװלוב ,ארקאפ

 -עגנייא טרעוו 1948 רעבמעווַאנ ןמ9

 -ַאיװ ןָאלַאס ןיא טנווָא - ייט ַא טנדרָא

 -טימו ןוא ןטַאנעלעה ןכלעוו ףיױא ,יע

 -"ןאינוא , ןוא ןטפַאשלעזעג ןופ רעדיקג
 ךיילנ ןלָאצ ןוא ןהירַאלקעד סעיצקעס

 .ןעגנורעײטשַאב ןוא סעיצַאזיטָאק ןייא

 טרעוו טנווָא ןקיזָאד ןםירא ןפויא יד ןפַאשעג

 טהעו סע ןוא .רפ 400.000 ןופ עמוס

 -ַאק - ייֵל יד ןַא ,ןסָאלשַאב קיטייצכיילג

 ןט-19 םעהו טייקיטעט ריא ןַָא טביוה עס

 .1949 רעבמשצעה

 רעטייוו ןעכ טיוב ָאּפמעמו ןכינ ַא ןיא

 :עיציטײטסניא עקיטכיוו יד

 ,ןטּפַאשלעזעג ענעסָאלשעגנָא

 ,ןדיי רעזירַאּפ םתפ .,ןסַאכ - -עהילגטימ

 ןוא שוח ןכעקטפַאשלעזעג ַא ןבָאה סָאװ

 -נעווטיונ רעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ ַא

 -ךעלטּפַאשלעזעג .ַא ןפַא

 ןיירַא ןגָארט ,עיצוטיטסניא עקעיצנַאניפ

 ןבעג ןזא לָאצּפָא-דילגמימ ,ןעננורעייטשאב

 .תואוולה שקינימ-עטסנַאל

 עטיירב

 ש וצ טייקייד

 -ענסיוא טדשה האוויה עטשרע יד

 .1949 רעבמעצעד ןמ-22 םעד טלָאצ

 טייל 1046 רעבמעווָאנ ןיא רעטעּפש

 עמוס יד עסַאק רעזנוא "טטיאשזד , רעד

 .קנַאה ןָאילימ ןייא ןופ

 רעלענרעטַארפ רעשידיי רעד ךא

 -ַאב טָאה עקירעמַא ןיא ןדרָא-סקלָאפ

 -בוס ַא עסַאק-ייל רעה רַאפ טמיטש

 .קנַארפ ןָאילימ 1 ןופ עיצטעוו

 טרעוװו 1949 רעבמעצעד שדוח רעה

 יד ןופ טייקיטעט רעד רַאּכ םורַא ױזַא

 -סקלָאה עשיטַארקָאמעד עסיורג ייווצ

 :עמַאד עקיטכיוו רָאנ ַא סעיצַאזינַאגרָא

 -רַאפ רעד ןוכ ביוהנֶא ןרַאפ עטַאד ַא

 עשימָאנָאקע :גנוזָאל-םענופ גנוכעלקריוו

 .עיצקורטסנָאקעה
 עקיטכױו טאהעג טָאה עסַאק יד

 -ניא רעכעלקעהש רעד ךָאנ :ןבַאגפיוא

 ןבָאה ,ןהַאברַאב עשטייד יה ןופ עיזַאוו

 ןיא ןענופעגי ךיז ןהיי לָאצ עסיורג ַא רָאג

 -וטיס רעשימָאנָאקע רעזָאלסגנונפָאה ַא

 עטעמכינרַאפ ןוא שטעװעבַארעצ .עיצַא

 עטריניאור ןוא ענעמונעגוצ ,ןטַאטשרַאוװ

 ידּכ ,הֵנָאפ ןדעי ןופ ןלעפ ,ןעגנוניווו

 ,טאטשראו םעד ןלעטשוצפוא רעדיוו

 ,םירישכפ! - טעברַא) עיינ ןפיוק וצ ךיז

 יא פא

 טָאה עסַאק - ייֵל יד

 יוצ ןוא ןעיובוצכיוא רעדיוו

 םענופ טנעמַאדנופ ןשימָאנָאקע םעד

 .ךיירקנַארפ ןיא

 ךשמב טָאה יז לפיוו ףיוא ןעז רימאל

 ןפלעה טפַאדעג

 ןקיטסעפַאב
 רוי
 בושי

 ץנעטסיוקע רעקירָאי-ייװצ ריא ןוּכ

 :עבַאנפיוא עקיזָאד יד טליפרעה

 ןַא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענעז סע

 ןופ עמוס ַא ףיוא תואוולה 700 ךדע

 ידו .קנַארפ ןָאילימ 13 רעביא

 םורַא ױזַא ןבָאה תואוולה עקיטנעצָארּפ

 ךיז סעילימַאפ 700 ןופלעה וצ ןזיוװַאב

 ךיז ןוא סיּכ יד ףיוא א וצ רעדיוו

 -ָארּפ - עיצקודארּפ םניא ןרעדילגוצנייא

 -נֶא עקיזָאד



 ןראוועג תואוולה יד

 עקידנגלָאפ

 ןבעגעג ןענעז
 :ןענַאזרעּפ

 7 : ןכַאפ טיול
 10 רעקרעוװטנַאה ןוא רעטעברַא
 16 םירחופ
 ורַאב עיירפ
 ענעדישרַאּפ

 9 : ןטעטילַאנָאיצַאנ טיול
 60 רעגריב ץשיליופ

 25 עגריב עשיזיוצנַארּפ

 17 ענעדישרַאּפ

 ַאה ןקעוװצ עכלעוו ףיוא
 ש : טגרָאבעג
 ווו ןענדרָאניײא ףיוא
 21 ןענישַאמ ףיוא
 11 הרוחס ףיוא
 10 סעילעטַא ןענדרָאניײא ףיוא
 8 םירישכמ ףיוא
 5 ענעדישרַאפ

 ןעמוקַאב וצ תושקב טנעוצַָארּפ 85

 ,עטריטרָאּפעד ןופ ןעמַאטש האוולה א

 עכלעוו ,עטרינרעטניא ענעזעוועג רעדא

 ןהעוו

 סעמַארגַאיד עטניילעגייב יד

 .עסַאק-ייל רעד ןופ טייקיטעט יד ּפִא

 .ייר רעטשרשע ןיא טכַא ןיא ןעמונעג

 ןעלניּפש

 סעמַארגַאד יד ןוא ןרעפיצ יד טָא

 רעסיורג רעד ןופ גנולעטשרָאפ ַא ןבינ

 .עקַאק רעה ןופ גנוטיידַאב ןוא טעברַא

 רעװו רעדָאלק ןיא רעטלוב ךָאנ רעבָא

 טורא:--ייפ ףו= וה ןהויררזייוו* =
 עסַאק 4 רקד ןופ טייקיטקפט 1

 ,עלָאר ריא -עלטע ןטכַאדטַאב ריב| זעוו

 .ןליּפשייב עק עכ

 -סוש ַא ןופ גנודנעוו ַא ר

 טשינ :עיליזַאהב ןייק ןרָאפעגקעװַא

 טמוק ,ןענדרָאנייא ןטרָאד ךיז קידנענעק

 עניילק ַא טָאה רע .זירַאּפ ןייק קירוצ רע
 -ַאמ ַא םיא טלעפ סע רעֹבָא ,גנוניוװ

 םיא טייל עסַאק - ייפ יד .ןוש

 .ןייא רעדיוו ךיז טנדרָא רש ןוא טלע

 ,רעפַאוק םעד טימ ךיזא זיא

 ַא ןפיוק וצ האוולה יד טעדנעוורַאפ סָאװ

 לה

 .טַארַאּפַא - ןקורט
 ,רעדיינש ַא ןנוא וצ ךיז טדנעו סע

 -ַאּפ רעטניה רָאי 14 טייז טציזַאב סָאװ

 יעה ןות טייצ ןיא .קַאהַאב א זיר

 -עג טקירעשַאב קַארַאב דעה זיא המחלמ

 טאה רע ןוא ןיידַא טניר סע .ןרָאװ

 םיא טפ?עה עפַאק-ייל יד .ןעניווו

 טשינ

 ןשימפרע רוב טיול

 וצ ווו ןיוש רע טָאה =ציא ןוא סױרַא

 .ןטעברַא וצ ןוא ןעניווו

 ,רעטרעדטנַאוװשטנייא - יינ ַא

 רעביא .טכַאנ א וװ טשינ

 טָאה סָאװ

 .ןקיטכענוצ

 -רעהו ;ָארטַאּפ ןייז .רעייט ןענעז ןלעטאה

 עילעמַא ןיא ןפָאלשוצרעב-א םיא טביול

 טגרָאב עסַאק - יײל יד .שיט ַא ףױא

 טציא ןוא גנוניוו ַא ףיוא טלעג םיא

 ךיז טעװו ןוא הריד ןייז ןיוש רע טָאה

 .ןשיט ףיוא ןרעגלַאװמורַא רעמ טינ

 -נַאװעגנייא - יינ רעטייווצ ַא רעדָא

 טָאה ,גנוניוװ .ַא ןגירּק ןָאק רע .רעטהעד

 ךָאנ ןבעגוצי העבָא ףרַאד ,טלעג - טנַאה

 יד רע טרילרַאפ טינַא , רפ 0

 קנארפ 20:000 יד םיא טגנראב עפַאק דיל יד .טקעג - טנַאה סָאד ןוא גנוני וו

 .הריה רעה ךיז טיצ רע ןוא
 יד ןיא זַא ,טנַאקַאב ןעמעלַא זיא םע ;

 ןיא ןיירַא

 ט"צ רָאי 2 עטצעק

 יינ ןופ םָארּצש רעטיירב

 : 2 יד ןופ ןדיי

 - גָאט ןעכ

 .גנוניווו א זיא ,ךיז ןקיטיונ ייז סָאװ

 זַא ,רָאלק סע טזייוו עכַארגאיד רעזנוא
 ןענעז תואוולה יד ןופ .(טנעצַארּפ 2

 ַא ןירַאּפ ןייק ךיז !

 .ענעמוקעג

 -יװו ףיוא עקַאט ןהָאװעג ןבעגעגסיֹוהַא

 ,ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא ייברעוה .ןעטגונ

 -ַארּפ 48,3 ןעמַאטש 1947 רָאי ןיא זַא

 -נַאװװעננייא-ינ ןיפ ןעגנודנעוו טנעצ

 עטהעה

 יד 2 יי "טניאשזד , רעד

 -עג ריא ןוא עסַאק רעד ןופ טייקיטכיוו

 שי ןטייווצו ַא 194/ ינוי ןיא טגראט

 .קנַארפ

 ןופ ןכעברַא 'יז סיוא טעז ױזַא טָא

 ןפיוא סעיצַאזינַאגהֶא עשידיי עחייב
 ףליה רעויטקהטסנָאק ןהפ רָאטקעס

 .ךיײרקנַארּכו ןיא בושי ןרַאפ
 בושי רעשיריי רעד זַא ,ןסייוו רימ

 טסייהרַאפ טינ ךָאנ טָאה ךיירקנַארפ ןיא

 ןוא ןשיי:עּפרעדַאב "ד ןוא ןדנווװ ענייז

 טליפ סע .עסיורג רעייז ךָאנ ןענעז ןטיונ

 עטגנידַאבמוא יד סױרַא רעבירעז ךיז

 -ופ ױװ ןהעסערגרַאּפ וצצ טייקידנעווטיונ

 -וצקעוַא ײז ,,עיצוטיטסניא .עלעיצנַאנ
 .ד ,בַאטשסַאמ ןרעטיירב ַא ףיוא ןלעמש

 לָאז סָאװ ,קנַאב - סקלאפ ַא ןפַאש .ה

 עויטקורטסנָאק יד ןלעטשקעװַא ןענָאק

 סָאד .תודוסי עדעטיירב רָאנ ףיוא ףליה

 רעד רַאפ עבַאגפיוא ןַא זיא

 .טפנוקוצ

 רעמנעאנ



 5י יי ריוייו פיו

 ןטּפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאֿברַאּפ רָאי ןעצ

 דנַאנרַאפ םיינ ןכוזפיואםינורק רַאּפ טטַא רעד

 ןָא טלאה ?ןטפַאשלעועג עשידוו ןופ דנאבראפ, םייב טוילסדנאל ,םיבורק ,טגוירפ ןוא ןכוזפיוא טמא רעד : 2 : 0 2 :

 ,עיליוארב ,עיווילָאב ,יאווגורוא ,עיבמולָאק ,עקיסקעמ ,עדאנאק ,ןטאטש עטקינייראפ ,ןליוּפ :רעדנעל עקידנגלָאפ טימ ןעגנויצאב
 .א .א עילאטיא ,ךיירטסע ,דנאלשטייד ,עינעמור ,דנאלָאה ,עיגלעב ,עיקאווָאלסָאכעשט ,עניב ,לארשי-ץרא ,עילארטסיוא ,עניטנעגרא



 ןינב הרע ביי

 טנייה וינ ןטנענ ןופ





 גוש ידיו יד
=, 

 יק סנַאנזָא ּפ .א

 ++ נַאברַאפ םענופ טנעדיזערּפ

 לַאמַא טפַאטלעזעג עשירי יד
 סע יװ ראי ןעצ ןיוש

 דנַאברַאפ רעה .טריטסיזקע

 ןטפַאשלעזעג ששידיי ןופ
 רעד רַאפ .ךיירקנַארפ.ןיא

 ןעוראפ ןענעז - טיייצ

 ושי דעזנוא 'ןופ ןבעל ןיא

 רעזנוא ןופ ןבעל ןיא יוװ

 -ַארט ,עקיליורג ללבב

 עשיארעה ךיוא ןווא .עשייג

 .ןשינעעשעג

 טכַאשלעזעג עש'"היי יד

 ןעוועג טשינ יא לָאמַא ןופ

 .טנייה זיא יז סָאװ ,סָאד
 -לעזעג ירד ,עטעיסָאס יד יקסנַאנזַאֿפ .א

 -עג טקריװַאב זיא טּפַאש
 טהעהנעעג זייווכעקס'ב ןוא ןשינעעשעג-טייצ יד ןופ ןרָאװ
 עלענָאיצַאזינַאגרָא עוויטימירּפ ריוא

 .גנוטלַאטש

 -עג עלַאיצַאס ןוא

 לָאמַא טפַאשלעו ענ עשיריי יד

 ַא ןַא ,קילבנגיוא ןטשרע םייב ןטכוחסיוא ךיז ןָאק סע

 -סדנַאל ןריּפורג וצ ליצ ןטימ רקיעב טעהנירגעג ,עטעיסָאפ

 ןעמונרַאפ ךיז טָאה ץניווָארּפ דעדָא טָאטש ןייא ןופ טייל

 רעדא ,תוחמש ייב ןטפנוקנעמַאזוצ ןהיזינַאגרָא ןטימ רָאנ

 ןעמ ןעמעוו רַאפ ,רעדילגטױו יח ןֹוּה תויוופ ייב ,הלילח

 .הרובק-םוקמ ןעמַאזניימעט ַא טפיוקעגנייא טָאה

 גירג רעייז ייב ףכית ןײפַאשלעזעג יחו ןֿבָאה ןתמארעדנוא

 עשיניצידעפ ,ףליה עקימייזננעק יד ליצ סלַא טַאהעג גנוה

 -טימ עקיטפרעהַאבטיונ יד ןופ גנוציטשרעטנוא ןוא ףליה

 יװ החנה עשיטערָאעט ַא רעמ ןעוועג זיא סָאד רעוא ,רעדילנ

 לייוו ,-ַאפרעד טושּפ רָאג סָאד ןוא טייקיטעט עשיטקַאדפ א

 -ייוװ רעדילנמימ עק:טפרעדַאבטיונ יד ןבָאה המחלמ רעד רַאפ

01 

 טנייה ןוא

 .ע:עיסָאס רעד ןופ טרַאוװדעה קינ

 ןייז } טנידהַאכ ךיז טָאה

 דעהילנפיפ יד ןופ רעדעי

 ,ןפוא ןרעטכייל ַא ףיוא רענייא ,ןבעל

 : .רערעווש רעטזיווצו רעד
 829 ענונב ייס ןרעוו טגָאזעג ןָאק סָאד

 עטוג םתס ןּוא ,ם נכש ןופ ןטפַאשלעזעג עטונב ייס ,ןטּפַאש

 ! יד ןיא טריּפורג ךיז ןבָאה סָאװ ,טניירפ

 -ןטופַאשלעזעג ןוא

5 = 2 

 טכַאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה
 ּפַאשלעזעג יד ןופ דעטקארַאכ םעד טרעדנע

 ןוא טרעהנעעג טרעװוו סעטעיפָאס ירד ןופ רע;קַארַאכ דעד

 ןעוו ,םענרַאֿפ ןכעלטפַאשלעזעג ןרעטיידב רעמ ַא טמוקַאב

 ןשיטסירעלט ה ןופ עננונלָאפרַאפדהיי יד ןֶא ךיז ןביוה סע

 עקידתונכש יר ןיא רשנלָאפכָאנ ענייז ןיפ ןוא דנַאלשטיירד

 .רעדנעל

 ךס א ןע:וקעגנָא ךיירקנַארּפ ןייק ןענעז ןרָאי ענעי ןיא

 עשידיי יד .םוניהיג-רעלטיה ןשיכיירטסע-שטייד ןופ םיטילּפ

 רעוט-סקלָאב ענעבעגעגרעביא יד טױ  שוארב ןטּפַאשלעזעג
 -מַאטש ,שמיוועלעקנא ,דרַאבצרַאװש ,ןַאמקעדונ םוחנת יו

 םעד ט קיִלבנֶא ןיא ,!שייטשרַאּפ ,ערעדנַא ןוא רעטַאפ

 ןוא ןקיניירַאכ וצ ךיז טייקידנעװוטיונ ייד ,קילגמוא-סקלאפ

 עמַאזניימעג טימ ידכ ,טייקיטשט רעייז ןרעטיירבוצכיוא

 ,רעדוירבו !עטגלָאפרַאֿפ  ןוא עטנָאלּפענ יד ףליה וצ ןעמוק תוחיכ

 .ןעמייה ערעייז זופ ןרָאװועג ןבידטרַאפ ןענעז סָאװ

 ןופ טייקיטכיוו יד ןעמענַאב ןטפַאשלעזעג יד ןּופ רעוש יד

 יד תבומק ןה טייקיטעט רעטרינידרָאָאק ,רעקידתופתושב

 סע -טפַאשרעדילגטימ רענעגייא רעייז תבומק ןה ,םיטילּפ

 -עג טרעוו סע ,קינילק-סקלָאפ יד טעדנירגעג טלָאמעד וטהעוו

 עטיירב ַא טריפעגכרוד טרעוו סע ןוא ךיקדסקלָאּכ ַא טנפע

 ײא ןדיי ענעבירטרַאפ יד תבומק שיצקַאדטשטירַאדילַאס

 :ןישזנַאבז



 ןופ דנַאברַאפ רָאי ןעצ 02

 ננוײרפאב הע ד ךָאנ

 המחלמ רעד רַאּפ ןטּפַאשלעזעג יד ןופ טייקיטעט יד טָא
 -גייווצרַאפ-מיירב רעה יבגק ,ליּפש-רעהניק ַא יו סיוא טמוק
 -יטעט רשטּפױטרַאפ-לַאיצַאס ןוא רעקיטכיװבלַאנָאיצַאנ ,רעט

 -לעזעג ענקצנייא יד ןיא טנייה טהיפעג טרעוו סָאוװ ,טייק
 יד ןופ דנַאברַאפ םעניא ייז טייכו ןעכַאזוצ רקיעב ןוא ןטּפַאש
 .ןטפַאשלעזעג

 -עיסָאס עשידיי יד ךיז ןבָאה גנויײהּפַאב רעה ךָאנ ףכית

 דנַאברַאּפ םעד םורַא ןריּפודג ןעמזנעג ןטפַאשלעזעג ןוא סעט

 ןייא ןעמַאזוצ ןפַאש רימָאל --- ! ךייא טקיניירַאפ ןוא טמוק,

 טימ ידכ ,ןטפַאשקעזעג עקַא ןופ שיצַאזינַאנרָא-סקלָאּפ שכיז
 -ספיוא 8 רעזנוא ןעיובפיוא רעדיוו תיחוכ עמַאזניימעג

 ףור רעד ,העש רעד ןופ טָאבעג רעד ןעוועג זיא סָאד ."יינ

 .דנַאברַאפ ןופ

 טהעפטנעשעג ףכית ןבָאה ןטפַאשלעזעג

 .ןעמַאזוצ טרא ךיז ןבָאה סעילימַאפ 4500 .ףוד ןפיוא

 טריפענכרוד ןענעז ןבַאנפױא יד

 ןבָאה גנויידפַאב רעד ךָאנ ,בושי םעונופ יובפיוארעדיוו םייב
 : ןבַאנפיוא-טּפיוה שקידנגלָאפ דנַאברַאפ ןרַאּפ טלעטשעג ךיז

 .סעילימַאפ יד ןריּפורג קידוש .1

 א עטעסָאשרעד יד ןופ םימותי ידו ןגרָאזרַאפ .2

 :עטנריטהָאּפעה

 תוכאלמ-לעב יד ןענעחהָאניױא קירוצ ןכלעה .2

 עלַארעביל ןיא עטקיט
 .לעיצנַאניפ- ייס

 לפעשַאבו ןוא  ,רעטעבדא

 ,שידירוי ייס ,סעיסעפָארּפ

 .ףליה עשיניצידעמ ןבעג 4

 -רוטלוק רעזנוא) ןעיוב ןפלעה .ּפ

 .(.וו .ַא .א גַאלרַאפ ,רעטַא

 יו ןרעגַאל יד ןופ ענעמוקעטקירוצ יד ןעמטשנפיוא .6

 ןוא העדיב עיהעהנַאוװעגנייאיש יד ךיוא

 ןופ זירַאּפ ןייק ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,רעטסעווש

 .ןליוּפ 'ןופפ רעדָא ,ןרענַאל ידו

 דעט ,גנוטייצ) ןינב

 סָאװ ,ןבַאנפיוא-טּפיוה יד ןַנִא :זַא ,ןגָאז טנייה זענעק .ףימ

 ןטפַאשלעזעג עהעזנוא ןופ םויה-רהס ןכיוא !שנַאטשעג ןענעז

 יילרעלכ .ףיוא טקוקעג טשינ ,ןענעז ,דנַאברַאפ םענופ ןייא

 .קירעהעג יווװ ןרָאװעג טריפעגכרוד ,ןמייקירעוװש

 דנַאשרעחיוװ רַאפ דנַאברַאפ -- "ןָאינוא, ןטימו ןעמַאזוצו

 עכעלטניירפ ערעדנַא טימ ןוא -- ףליה רעקיטייזנגעק ןוא
 -ייה-רעחניק ןעצ ןרָאװעג טעהנירגעג ןענעז לע אי

 ,םימותי רעטרעהנוה יד רַאפ ןע

 קַא-סקלָאפ עטיירב ןרָאוװעט טריפענכרוד ךיוא ןענעז סע
 שיר ןעמיקַאב ןבָאה סע ווװ ,סעינָאלָאק-רעמוז דַאפ סעיצ

 -ולעג ןוא עטווודּפעג .קרַאטש יד ןוּכ רעדניק 9,800 טינויעג

 .ןשטנעמ-סקלָאפ ענענ

 טימ טָאה סָאװ ,עסַאק-ייל ַא ןרָאװעג טעהנירגעג זיא סע

 ןטפַאשלעזעג עשידיי ן

 גנונעהרָאנייא יד טכעלגעמדעד תואוולה עריא

 .קנַארפ ןָאילימ ם ןעילעג

 ןרינָאיצקנופ וצ ןביוהעגנָא רעדיוו טָאה קינילק-סקלָאּפ יד

 .ןטסילַאיצעּפס-םיריוטקָאד ןופ םויגעלָאק ַא טוב

 רעגטימ דנַאברַאפ רעיד טָאה ןפיוא ךיוא

 -ַאּפ עלַאנָאיצַאנ ערעזנוא ןופ יוכפיוארעדיוו םעה זצ טקריוו

 רעד ,"עסערּפ עיינ, יד ןרָאװעג טציטשעג זיא סע .סעיציז

 -יב 6 ןבעגעגסיוהַא ןיוש טָאה רעכלעוו ,"יינספיוא , גַאלרַאּפ

 ענעמוקעגמוא יד !?עמדיוועג ,"ךוב-רוכזי , םעד ןוענירעד ,דע

 -יל ַא ,רעדניק שערעזנוא רַאפ ךובנרעק .ַא ,רעביירש עשידיי

 םייח ר"ד ןופ עמַארד ַא ,ןייטשלוש השמ ןופ גנולמַאז רעד

 -ייצרעד גנולמַאז ַא- ןוא ןיוועטש ..ב. ןופ ןַאמָאר .ַא ;סעווָאלס

 .ץייוו .א ןופ ןעגנול

 וטּפַאשלעזעג ענלצנייא ןוא הנַאברַאפ רער

 רעטרעדנוה ןופ
 טָאה יז .סעילימַאפ

 טי בעגהרוטלוק

 צ - ןבָאה

 -רַאפ ןטימ ייס רעכיב עקיזָאד יד ןבעגסױרַא ןטימ ייס ןפלָאה
 .ןבַאנסױא עקיזָאד יד ןפיוקדַאּפ ןוא ןמיירּפש

 עטרעדנאוועגנייא-יינ יד רַאפ גרָאז

 סָאװ םעלבאדּפ 2 יו א ןוא רעטכקיטכיוו רעה
 ןופ דעטנעצ ןיא םַײה ידע ךָאנ טייטש ןוא ןענַאטשעג זיא

 -יינ יד ןופ ענַארּפ יד זיא - - טײקמַאזקרעמפיוא רעזנוא
 .עטהעדנַאוװעגנייא

 טנזיוט 290 ייב ךָאנ ןטּכַאמש ןרעגַאל עשטייד יד ןיא

 ,ךרודַא ךיז ןסייה ענעבילבעגנבעק יד ןופ ךס/ ַא .םיטילּפ

 -קודאדּפ - ,ךעלשטנעמ; לַאטרָאנ ַא ןלעטשוצפיוא קידוצו יידכ

 .ןבעל וויט
 .ןירַאּפ זיא ּפַאמע רעטשרע רעייז

 טסייוו ---זידַאּפ) ןייק טמוק רעטרעדנאוועגנייוא-יינ רעד עו

 םעד םיא ןעמ טיג ָאד .ידַארַאּפ !עה 'יר ,14 : סערדַא םעד רע

 -לעזעגדטּפַאשנַאטסדנַאל ןייז ןופ טנעדיזערּפ םענופ סעדדַא

 -נפערטַאב רעה ןופ רעייטשרָאּפ םענופו ווירב ַא טימ .

 דועחו ווו ,דנַאברַאפ ןיא קירוצו רע :שמוק טפַאשלעזעג רעק'ד

 ייס םיא ןגרָאזַאב ןטויפ ךיז טמענרַאב טמַא-עיצַאזיטַאנעל

 .טכער-טשברַא טימ ייס ,טכערניוװו טימ

 ןעמוקעג ןענעז שטרעדנַאװע ?ָאצ  ערעסעהג ַא

 -סדנַאל עדעייז .רעדניק !עטיילק ט'מ ,סעילימַאפ טימ רעהַא

 ייָלָאס רעכעלרעדירב ןוא עביל ליפ טימ ךיז ןעמענראפ טייל

 שכעלטיא .ענעמפוקעט-יינ עזאלפליה ,עטנלע יד טימ טעטירַאד

 יד רעביא טַּפָא ןוא ןטייקכעלגעמ עריא טיול טפַאשלעזעג

 םעיינ ַא רַאפ ףליה יד זַא ,סיוא טמוק טינשכרוד ןיא .תוחוכ

 .קנַארפ טנזיומו 20 זיב 10 ןופ טפעהטַאב טנַארגימיא

 6080 טלייצ טּכַאשלעזעג ַא ןַא ,טכַא ןיִא קידנעמענ

 סע ןעגנגנעהטשנא לפיוו ןייטשהשכ ןעמ ןעק ,רעווולגטימ

 -נייא-ייט יד ןפלעה וצו קידתישממ ירכ ,ןעוװ טכַאמעג ןפהַאד

 .רעטסעווש 'ןוא .דעהיהב עטרעדנאוועג

 ןבָאה עקירעמַא ןיא ןטכַאשלעזעגזןטּפַאשנַאמסהנַאל יד

 עלעיצנַאניפ טימ ןטפַאשלעזעג-רעדידב עגיה יד ןפלָאהעגטימ

 גנייאדיינ



 עש די ט רוי ידי

 ישינ ןוא קידנגינעג טשינ רעבָא ,ןעלט * יייי - 5 =
 ,ןכַאגפיוא-ףליה עקידנגנירד

 ר 6 : 2
 ועלטיה רעה ךָאנ ,ןטפַאשלעז

 נעדנָא םעה ןקיביירַאּפ

 0 ,םייה ר רעה ןופ ןוא ךיידקנַאדּפ ןופ טיילסדנַאק
 -עגבייא ,ןטנווַא-רוכזי טריזינַאגרָא סעטעיסָאס עלַא טעמס |

 סמלוע-תיב יד ףיוא ןלענשוצפיוא ךיז ןטיירג רעדא טלעמש

 .םישודק עלַא ןופ ןעמענ ײד טימ ןטנעמונַאמ |

 ןּבעוצסױרַא ךיז ןטיירג ןוא ןכענעגפױרַא ןבָאה עקינייא :
 יד .ןופ קנעדנֶא םעד טעמדיוועג ,ןעמובלַא-רוכזי עא |

 ןוא תוליהק עשידיי ענעמוקענמ

 .םזידעלטיה ןיפ תונברק

 נזיוט רעטהעהנוה יד

 63 ןטנייה ןוא לָאמַא

 1 +- -ײטַאב ךיז ןבָאה ןטפאשלעועג ערַא ןוא דנַאברַאפ רעה

 פ טנעמונַאט | ַאפ גנודעייטשַאכ םקל וע: ןיא ליל י* יז 50 ן= יןיאי - =! : : :

 ןזית .רלדיווהר אז .ןוא  דזותקר
 ועריטרַאמ א רעטכעז

 א - בע -ע יי

 ר, ר אא ריוריי רייזי 4 א א יי יא גףםיאפ ןצאו| ידאי
 -םקכאב ועקיטכיוו ַא וצו ןסקאוועגסיוא ןליצו ןוא ןכַאנ

 י יאיר - אג יד גוו6 יא יט ,רמ-יוו ה ן'יייזריו לה יי א
 טימ .בעברַאנעמַאזוצ ןיא ,טימ יטק וו לי ,עיצוטיטסנינ

 יאווהרזזכיופאאצטכ אלא ד  רידזושו'ד רזצזרדי ייד דו 0 לאאפ ר
 ,בייקכעקטפַאשלעזעג ןעשידיי עטריז נַאנר יע צטַאג ֹד

 עוויטקַא-לַאיצַאס ןוא עקיניזטסווו א טי צַאנ .א-יוװ 'וזַא =
 ןהַאפ ףמַאק ןייז ןיא קְלֶאפ רעזנוא תבומל טּפַאשרעּפרעק



 ןטפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאּפ רָאי ןעצ 64

 דנַאנרַאפ רעד ןענַאטשטנַא זיא 'זַא יז

 ןטפַאשלעזעג עשידיי יד ןוֿפ
 ןיא סרעדנוזַאב רֶאנ ןוא ןרָאי רע-20 יד ןופ ףוס ןיוש

 ןײשוצסױרַא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ר/:280 י"ד ןופ בייהנא

 יד ןיא ךעלעמַאּפ ןעמוקעגרַאפ ןענעז סָאװ ,ןעגנורעדנע יד

 .ןטפַאשנַאמסדנַאל עשיהיי

 ַא ןענעז סָאװ ,ךיירקנַארּפ ןיא סעטעיסָאס עשידיי יד

 -ָאװוַאק , יד ןעמָאנ 08 לנוא םנַאקַאב ןעוועג טייײצי עטגנַאל

 גנוקריווסיוא רעד רעטנוא ,זייווקיצנייא ןבָאה ,"סעטעיסָאס

 -נייא םעד רעטנוא ןוא לש לטייד ןיא ןשינעעשעג יד ןופ

 יראת ּצ ןביוהעגנָא ,ךיירקנַארפ ןיא ענַאל רעד ןופ סולפ

 זַא ןוא טרעדנעעג סָאװ ךיז טָאה טלעוו רעד ןיא זַא ,ןייטש

 -עטעיפָאס ןרַאפ ןעמרָאּפ עיינ ןעניפעג רעבירעדו ףרַאד ןעמ

 .ןבעל

 -ָאד יד ףיוא םולפנייא ןקרַאטש ַא ןוא קלח ןסיורג ַא

 גנולקיװרעדנַאנַאפ עטיירב יד טַאהעג טָאה ןעגנורעדנע עקיז

 סָאװ ,תוחוכ עכעקטפַאשלעזעג עוויסעהנָארּפ עשידיי יד ןופ

 ייב חוכ-טּפיוה רעד יו ןענישרעה רעמ ןוא רעמ ץלַא ןענעז

 .ןשטנעמזסקלָאפ ןוא רעטעברַא עשידיי יד

 רעד ןופ דנַאלשטייד ןיא טכַאמ רעד וצ ןעמוק סָאד

 רעד ייב ןפורעגסיורַא טכער טימ טָאה ,עדנַאב-רעלטז

 -מואַאב עסיורג ַא ךיידקנַארפ ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי

 -מַאזוצפיינוצ ןליוו םעד קיטייצכיילג ךיוא רעבָא ,גנוקיאור

 םענופ רַאפעג רעד ןנעק ףמַאק םוצ תוחוכ עשידיי עלַא ןעל
 .םזיטימעסיטנַא ןוא םזישַאפ

 -סעפינַאֿפ וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה יי ןוא רעמ ץלַא
 ןטנעדיזעהּפ-עטעיסָאס לָאש רעסיורג ןופ ןלױו רעד ןריט

 לָאז סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא א :: ַארטנעצ ַא ןפַאש וצ

 עשיריי עטנוזעג עלַא ןדני ַאזוצ ןיא ןריפנא ןענָאק

 .ךיירקנַארפ ןיא תוחוכ

 -עג טלָאװ סָאװ ,טנַאה יד טלעפעג ךָאנ רעבָא טָאה סע

 טלָאװעג טשינ ןבָאה סָאװ ,עלַא יד טָא ןעמענעטַאזוצ טנָאק

 -רַאב טאהעג ןיוש יז רעדָא ,"עיצארעהעפ , רעד ןיא ןייג

 וצ זיא'ס קיטיונ יװ ,ןענַאטשרַאב דעבָא ןבָאה סָאװ ,טזָאל

 .גנֹוהיפנָא עלַאדננעצ ַא ןבָאה

 טַאהעג ןרָאי ענעי ןיא ןיוש טָאה ןדרָא-רעטעבוַא רעד

 עשיריי ירד ןעלמאזפיונוע ןופ גניזָאל יד טלעטשעגסױרַא

 ןעמאטמיימעג ַא ןופ גנוריזילַאער רעד רַאּפ ןטּפַאשלעזעג

 .רעסנַאּפסיד ןשידיי

 -מַאק רעד טָא ןופ גנַאלקּפָא ןטיירב םעיד ןעקנעהעג רימ
 טָאהעג טָאה סע סָאװ ,גנוטיידַאב עסיורג יד ןוא עינַאּפ

 םענופ ןײטשטנַא ןרַאפ ןעריט יר ןופ רעסנַאּפפיד רעד

 .דנַאברַאפ

 רערעגנע ןַא רַאפ ןדָאב רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זײא סע

 טימ תוחוכ עוװיפערגָארּפ עשידיי יד ןוּפ טעברַאנעמַאזוצ

 טָאה טעברַא רעכעלגעט רעה ייב .ןטּפַאשלעזעג עשידיי יד

 -יזערּפ-עטעיסָאפ "ד .טנעקרעד רעסעב קיטייזנגעק ךיז ןעמ

 עוויסערגָארּפ עשידיי יד זַא ,טגייצרעביא ךיז ןבָאה ןטנעד

 קרעו עסיורג ןריזילַאער וצ קיעפ ןענעז סעיצַאזינַאגרָא

 ןקיטכירפ"וא ןַא ןריפ וצ ןוא ,בושי ןשידיי םעד תבוטל

 רעטסערג סנעמעלַא רעזנוא ןזיא סָאװ ,םזישַאּפ ןגעק ףמַאק

 .אנוש

 עשידיי עּפהג ַא זיא 1956 ןופ םישדח-רעמוז יד ןיא

 -רַאפ יד ;ענופעג ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןשיווצ ,ןטנעהיזערּפ

 טניירפ יד ךיוא יוװ ,זוהנירג ,ווָאקרעב טניירפ ענעברָאטש

 ינדַאשט טניירפ יד טימ ןעמוקעגנעמַאזוצ ,ןרעטש ,ןָארַא

 -ניימעג ןטכַאדטַאב וצ ידכ ,תורוש יד ןופ רעביירש םעד ןוא

 עיצַארטנעצנָאק רעטפטיירב רעד ןופ טייקכעלגעמ יד םַאז

 .םזיטימעסיטנַא ןוא םזישַאּפ ןגעק ףמַאק םוצ ןדיי עלַא ןופ

 -רַאפ רָאלק דיי רעדעי ןיוש טָאה רָאירעּפ ןקיזָאד םעניא

 ןיא טכַאמ רעד ייב ןרעלטיה ןוכ ןביילב סָאד ןַא ,ןענַאטש

 ןשיריי םענופ עיצַאדיװקיל יד זיולב טינ טסייה דנַאלשטייר



 שטנא זיא ױזַא יו

 ןזיוועגנָא טלָאמעד ןיוש ןבָאה רימ .דנַאלשטייד ןיא בושי

 ןוא בושי רעזנוא ףייא ךיוא ןרעיול סָאװ ,ןרַאפעג יד ףיוא

 .עּפָארייא ןיא םיבושי ששידיי עלַא ףיוא ?לכב

 -ענרעטנוא עלַא ןבָאה גנוטַארַאב רעטשרע רעד היוא

 -עג טָאה סָאװ ,?עיצַארעדעּפ , יד זַא ,טקַאפ םעד ןכָארטש

 עשידיי יד ןופ םזינַאנרָא רעלארטנעצ רעד ןרעוו טפראד

 סעטעיסאס יד ,ןבַאגפיוא עהיא טשינ טקיפרעד ,ןטפַאשלעזעג

 ,חוכ א ןפאש וצ קיטיונ רעבירעד זיא'פ ןוא יז .ןזָאלרַאפ

 .גנולמאזפיונוצ רעטיירב רעד טָא טי ןריפוצינָא קיעפ

 -וויטַאיציניא ןַא ןענַאטשטנַא זיא ןעגנוציז עכעקטע ךָאנ

 ץנערעפנָאק עשידיי עסיורג ַא ןפור וצ ליצ ןטימ ,טעטיימָאק

 טלדנַאהַאב טיירב לָאז ענַארפ יד ווו ,ןטפַאשלעזענ עַּלַא ןוכ

 עכעלטייהנייא ןַא ןרעוו ןפַאשעג ךינ טָאז'ס ווו ןוא ןרעוװ

 .ןטפַאשלעזעג עשידיי עֶלַא ןופ עיצַארעדעּפ

 דוקעגרָאפ ןַאר זיא 1928 ןופ םישדח:-גנילירפפ יד ןיא

 ןײא ,"סיווס לקרעס , ןיא ץנערעפנָאק עטסוװַאב ידו ןעמ

 א טרעדנוה עכעלטע יע יי ןבָאה סע רעכלעוו

 פַאשלעזעג 87 ןופ ןטַאג

 -לעזעג יד ןופ רעייטשרָאפ י ן טינ לָאמנייק ךָאנ

 רעסיורג . ַאזַא טימ ץנעהעפנָאק  ַאזַא טניווװעגייב ןטפאש

 :סיינַאב .ַאזַא טשרעהעג טָאה'פ ווו ןוא ןטַאגעקעד לָאצ

 .טייקינייא וצ ןליוו ;וא גנורעט

 ןענעז ןרָאטּפלוקס ןוא רעלָאמ ,רעביירש עשידיי יײר ַא

 .ץנערעפנָאק רעקיטכיוו רעה טא ףיױא ןעכוקעג ךיוא

 ַא רַאפ סָאװ טימ ןורכז ןיא שירפ רימ ייב ךָאנ זיא סע

 ןעמונענפיוא טָאה םלוע רעד ןטנעמסידָאלּפַא עשימהוטש

 ,ינרַאשט .ב ט=ניירפ םעד ,רעטרָאּפַאר 'ןופ ןעגנוריפסיוא יד

 רעד וצ ןפורעג ןבָאה סאו ,רענדעה שהעדנַא יד ךיוא יו

 .בושי ןופ גנוקיניירַאפ

 -כיוו ַא ןעוועג ןיא "סיווס לקרעס , ןיא ץנערעפנָאק יד

 םעד ןזיװַאב טָאה יז .ןבעל ןשידיי ןיא שינעעשעג עקיט

 -עג יד ןיײא ןַארַאּפ זיא סָאװ ,טייקינייא וצ גנַארד ןסיורג

 -לעפַאב רעשידיי רעה ןופ ןליוו םעד ךיוא ןוא ןטּפַאשלעז

 סע סָאװ ,ףמַאק ןסיורנ םעד ןיא ןעמענוצלייטנָא גנורעק

 רַאּפ קלאפ עשיזיוצנַאדפ סָאד טריפעג טלָאמעה ןיוש טָאה

 -המחלמ רעד ןנעק ןוא םזישַאפ ןגעק טייהיידפ ןזא טיורב

 .רַאפעג

 -נֶא עקילייווטייצ ַא טלייטעגסיוא טָאה ץנערעפנָאק יד

 ַא ןריזילאער וצ עכַאגפיוא יד טַאהעג טָאה סָאװ ,גנוריש

 עשידיי יד ןופ עיצַארעהעפ , רעה טיט גנוקיניירַאפ עכינ

 ."ןטפַאשלעזעג

 זַא ,ןזיױועגסױרַא ךיז טָאה ןעגנולדנַאהרעטנוא ייד ַא ךָאנ

 ןבָאה "עיצַארעדעּפ , רעקיטלָאמעד רעד ןוּב רעדיפ לייט ַא
 ןוא גנוקיניירַאכ - רעטיירב ַאזַא וצ ןזָאלרעד טלָאװעג טינ

 -עיסָאס יד ןופ טפַאשרעייטשראפ עקירעהעג א ןריטנַארַאנ

 -ַארעדעּפ , רעד ןופ ןעמזינַאגרָא עקידנריפנָא יד ןיא סעט
 ,"עיצ

 טָאה סָאוװ ,ץנעהעּפנָאק עטייווצ ַא ןפורעג ןַאד טָאה ןעמ

 ןגעוו ןטכירַאב יד ןרעהקיוא ןכָאנ גנולדטַאהרעטנוא יד

 םעד ןפַאש וצ ןסָאלשַאב -לעזעג עשידיי יד :ןופ דנאברַאפ

 ."ךיירקנַארפ ןיא ןטפַאש

 ןרָאװעג .טקַײװענסיױא זיא ט;שדווזעהּפ ןרע םלַא

 רָאטּפױקס רעשידיי רעטנַאק

 ;, י װ ע ? טאקָאװדַא רעה

 .תורוש יד ןופ רעב

 -רעב ,זיוהנירג :טניירפ יד ןיירַא ןענעז טעטימָאק םעניא

 -ָאהב ,ןָארַא ,ןרעטש ,שטיוװעלעקנַא ,דרַאבצרַאוװש ,ווָאק

 לאטשירק ,ןהַאק ,ןַאמלעהונ ,ןַאמסוז ,שטיוועקרוי ,םענ

 .טנַאקיפַארַו

 טאב רעד

 טנעדיזעהּפ סלַא ,ץיש פיל

 -יירש דעד רַאפערקעפ סלַא

 ב
 ר

 םעיצקַא עטשרע יד
 .םיורָאפ טקורעג לעטש ךיז ןבָאה ןשינעעשעג יד
 -עננָא רעלַאטודב ץְלַא ןוא רעמ ץלַא טָאה םזיצַאנ רעד

 ןענעז םיטילּפ רעטנזוט .ד:אלשטייד ןיא ןדיי יד ןפירג

 .ךיירקנַארפ ךָאנ ןעמוקעג

 ןעמונעג ןבָאה דנַאברַאפ םענופ רעוט ענעבענעגרעביא יד

 -ידיי עטשרע יד טָא רַאּפ ףליה ןעגנעהב 'וצו ןויטַאיציניא יד

 ,םעד ןגעוו רעכיז קידנטכַארט טינ ,ןרעלטיה ןֹיפ תונברק עש

 ןעניה 4171940 ןופ ןרָאי יד ןיא טעװ ךיק עבלעז יד טָא זַא
 -עג ןענעז עכלעוו ,ךיירקנַארפ ןופ ןדיי ערעזנוא ךיוא

 .אנוש ןקיטולב ןבלעז םעד ןופ תונברק ןרָאװ

 -עג ןטפַאשלעזעג עשידיי יד ןבָאה טייצ דעצרוק ַא ןיא

 םיטילּפ עשידיי רעמנזיוט ןוא ןעמוס עקיטיונ יד טלמַאז

 -ירב עכעלטניירפ ַא ןוא גָאטימ םערַאװ ַא ןעמיקַאב ןבָאה

 גנולדנַאהַאב עכעלרעד

 ךיז טָאה שזנַאטנַאס יר 8 ןופ ךיק-סקלָאפ רעד טָא םורַא

 -ַאב עשידיי יד .ננוגעווַאב-סקלאפ עטיירב ַא טלקיװטנַא

 שינעדנעטשרַאפ עטסערג יד ןזיװעגפיײרַא טָאה גנורעקלעפ

 עשידיי יד .םִיטילּפ יד ןפלעה וצ טייקידנעוװטיונ רעד רַאּפ

 .טסיזמוא טיורב טייצ עטנַאל א טרעווילעג ןבָאה רעקעב

 עשידיי יד ןוא שיילפ טקישעג ןבָאה רעשיילפ עשידיי יד

 .טפהַאדעג טָאה ןעמ סָאװ ,ץלַא טגרָאזַאב ןבָאה סרעיסיּפע

 -רוק ַאזַא ןיא ךיק-סקלָאפ רעדו טא ןופ ןריזילַאער סָאהו

 ַא טָאה דנַאברַאפ רעננוי רעד זַא ,ןזיוװַאב טָאה טייצ רעצ

 -?עּפַאב רעד ןופ ןטיױנ יד רַאפ טגרָאז ןוא וויטאיציניא ךס

 .גנורעק

 -רַאטש ץלַא ןרָאװעג ןענעז דנַאלשטייד ןיא תופידר יד

 ןענעז רימ ןפָארטעג יו ,;עקַא ךיז ןענָאמרעד ריט ןוא ,חעק

 ףיש רע ןגעוו העידי יד ןעמוקעגנָא זיא'ס ןעוו ,ןרָאװעג

 -עג טָאה סָאװ ,דנַאלשטייד ןופ םיטילּפ טימ "יאול ןעס,

 יד זַא ןוא עקיסקעמ ןיא ןרישזַאסַאּפ יד ןזָאלרעביא טלאז

 .ןעמענוצפיוא ייז טגָאזעגּפָא ךיז טָאה גנוריגער

 ןוא רעסַאװ ןפיוא טמיווש --- טסווורעה ךיז רימ ןבָאה ---

 -ניק ןוא ןעיוהפ ,דענעמ יד ןעמענפיוא טינ ליװ דנַאל ןייק

 .רעד

 ףיש יד
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 ןבָאה רימ ןעוו ,דיירּפ רעזנוא ןעוועג רעבירעד זיא סיורג

 .ךיירקנַארפ ןייק ןָא טמוק ףיש יד זַא ,העידי יד ןטלַאהרעד

 ןייק ןקיש יצ ןסָאלשַאב טָאה דנַאברַאפ ןוה גנודיּפטָא יד

 -יירש םעק ,רַאטערקעפ ןטימ טנעדיזערּפ-עציוו ריא ןָאלוב

 -עט ריב ןבָאה ,ןָאלוב ןיא קידנעמוק .תורוש יד ןופ רעב

 רעד ןופ חילש ןלעיצשּפס סלַא יקסיַאר טניירפ םעד ןפָאדט

 ."עסערפ ועיינ

 ןדנוברַאפ ךיז ריפ ןבָאה ,דנַאברַאפ ןופ עיצַאגעקעד סלַא

 ןבעגעג זנוא ןבָאה סָאװ ,סעיצוטיטסניא עלעיציפא יד טימ

 יד ןופ ןביילברַאפ ןגעװ ןעננורעלקפסוא עקיטיונ עכַא

 .ךיירקנַארַּפ ןיא םיטילּפ

 -רעביא רישזַאסַאּפ ןדעי טרָא ןפיוא טָאה עיצַאגעלעד יה

 םיטילּפ יד .גהַאװנכע ןוא ןטכורפ טימ לקעפ ַא ןבעגעג

 גנויצַאב עכעלרעדירב יד טליכהעד דלַאב םורַא ױזַא ןבָאה

 .גנורעקלעפַאב רעשידיי דעד ןופ יז -וצ

 -רַאפ ,דענריב עשיליוּפ ,ןדיי רעטנזײט ןענעז 1998 ןיא

 ןש י 5 י | ּפ םעד ןיא דנאלשטייד .ּופ ןרָאװעג ןבירט

 ןופ טאש טביורַאב ןענעז ןדיי יד שא לײעטש-ץענערג

 "נער עשיליוּפ עקיטלָאמעה יד ןוא ןגעמרַאפ ןצנַאנ רעייז

 וצ קיטיונ רַאפ ןטלַאהעג טינ וליפא טָאה ןקעב ןופ גנור

 .ןריטסעטארּפ

 יז .ןישנָאבז ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל יד ןעוועג זיא רעווש

 זַא ,רָאלק ןעוועג זיא'ס ןוא ףליה ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה

 .ףור רעייז ףיוא ןרעפטנעו טפ'דַאדעג טָאה "הנַאברַאפ , העח

 טָאה רע סָאװ ,ןטסַאל ערעווש יד ףױא קידנקוק טינ

 -למַאז עיינ ַא טרימַאלקָארּפ רע טָאה ,ןגָארט וו טאהעג ןיוש

 .ןישנָאבז ןיא ןדיי יד ףליהוצ עינַאּפכאק

 רעדיו טָאה ךיירקנַארפ ןיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד

 ןרָאװעג טלמַאזעג ןענעז'ס .ףור רעזנוא ףיוא םרעפטנעעג

 "דנַאברַאפ, ןופ עיצַאנעלעד ַא ןוא סעמוס-טלעג ערעסעהג

 יד ןופ רעציזדָאפ ,ןַאמלדונ טניירפ יד ןופ דנַאטשַאב ןיא

 ןופ טנעהיזערּפ ,טנַאקיפארט טניירפ ןוא רעקרעװטנַאה

 -רַאפ ןופ דילנטימ-טעטימָאק ןוא "?יוולעב עד ימַא זעל,

 -עג ערעזנוא וצ ןעלטימ יד טכַארבעגרעבירַא ןבָאה דנַאב

 .ןישנָאבז ןיא רעדירבו עטפדור

 רעשידיי רעד ןנעק תופידה עשיטסירעלטיה עלַאטורב יד

 עיינ ץלַא ןריּפוקֶא ןופ קיטילַאּפ ןייז ןוא גנורעקלעּפַאב

 דנַאלגנע ןופ המכסה רעד טימ טעטס ,תוכולמ ןוא רעדנעל

 יװ ןזיוועג ןקידוועעז רָאלק ןדעי רַאפ טָאה ,ךיירקנַארּפ ןוא

 .המחלמ רעיינ ַא רַאפ געוװ םעד יירפ עי ה טכַאמ ןעומ

 ןעמַאזוצ ,בושי רעשידיי רעד ןיוש טָאה 1929 ראי ןיא

 ןרעטנוא .טבעלעג גנורעקלעפַאב רעשיזיוצנַארפ רעה טימ

 ןווורּפ עיינ טכַאמענ רדסכ ןבָאה רימ ."ןעכנימ ,, ןֹוּכ קודד

 -עג טריזילַאער טינ רעדייל ןענעז סָאװ ,גנוקיניירַאּפ ןופ

 ןלָאו

 -ייפעג קלאפ עשיזיוצנַארפ סָאד טָאה 1989 רעמיז ןיא

 "+נַאברַאפ" רעד  .עיצולָאװער עשיזיוצנַארפ רָאי = טרע

 טָאה .ןעגנורעייפ יד ןיא ןעמענוצלייטנא ןסָאלשַאב טָאה

 -װ

 ןטּפַאשלעזעג עשידיי ןופ

 ,לָאמ ןטשרע םוצ ,עיצולָאװער עשיזיוצטַארפ עסיורג יד ךָאד

 .גנוקיטכעהַאבכיילג ךיירקנַארפ ןיא ןדיי יד ןבעגעג

 -רַאפ, רעד טָאה "יעסרָא'ד יעק , ןופ ןענַאלַאפ "יד ןיא

 (סלעװ ןיא .,טעקנַאב ןועידנַארג א טנדרָאעגנייא "דנַאב

 ,ןטייקכעלנעזרעּפ עשיזיוצנַארפ ןעמונעגליײטנָא ןבָאה סע

 -עג עשידיי ייר ַא ,רעלַאמ ןוא רעביירש ,רעלטסניק עשידיי

 ענעדאלעגנייא טרעדנוה עכעלטע ןוא רעוט עכעלטּפַאשלעז

 סעדער יד ןיא .ןטּפַאשלעזעג עשידיי ענעדיישרַאפ יד ןיפ

 טײקרַאבקנַאד יד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא טעקנַאב ןפיוא

 -עג ייז עטשרע יד טָאה סָאװ ,ךיירקנַארּפ רַאפ ןדיי יד ןופ

 רעדעי ייב סיורַא טזייוו סָאװ ןוא גנוקיטכערַאבכיילג ןבעג

 -?רייל רעזנוא רַאפ שינעדנעטשרַאפ עקיורג ַא טייהנגעלעג

 .קלָאפ קיד

 ךיז "דנַאברַאפ, רעד טָאה ,סעיצקַא עקיזָאד יד ץוחַא

 -רוטלוק א ןטפַאשלעזעג יד ןיא ןעלקיװטנַא וצ טימַאב

 טנדראעגנייא ויטַאיציניא ןייז ףיוא ןענעז סע .טייקיטעט

 ךיוא ןוא סעטעיסאס יד ןיא ןטַארעּפער רעקילדנעצ ןרָאװעג

 .גנוטייצ עשידָאירעּפ ַא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא

 -עג שלא ףיױא טרינַאער טָאה ד;ַאברַאפ ןופ גנוהיפנָא יד

 -נָא יז טָאה ױזַא .ךיירקנַארּפ ןיא ןבע? ןשידיי ןיא ןשינעעש

 ןופ טכעד "דו ןקידייטראפ וצ ןעלטימסָאמ ייד ַא ןעמונעג

 .סענַאשרַאמ ןוא רעקרעװטנַאה יד ןופ ,עטרעדנאוועגנייא יד

 -עּפיטנַא רעד ןגעק טריגַאעה ףרַאש טָאה הנַאברַאפ רעד
 רעשיוטימ .עדנַאגאּפאדּפ

 ,רעיט ייר א ןענעז ,המחלמ יד ןכָארבעגסױא זיא'ס ןעוו

 .טריזיליבָאמ ןרָאװענ ,תורוש יד ןופ רעביירש רעד ךיוא וו

 עקיטכיוו סָאד טצעזעגרָאפ ןבָאה ,ןבילבעג ןענעז סָאװ ,יד
 טניירפ יד ןבָאה טייקנבענעגדעביא ןוא ימ ?יּכ טימ .קרעוו

 ןשטייד יד זיב ,גנַאל יױזַא ,ךיקסקלאּפ יד ןטלַאהעגּפױא
 .ןעמונרַאפ יז ןבָאה

 ,סעיצַאטרָאּפעה יד ,ןדיי "ד ןגעק סעיסערּפער יד רעבָא

 לאיציפָא טָאה "דנַאברַאפ , רעה .טקריווענכיוא ךיז ןבָאה

 ןיא ןבָאה רעוט עכייז רָאנ ,ןהינאיצקנופ וצ .טרעהעגפיוא

 .ןדיי יד ןקידייטרַאפ וצ טצעזענרָאפ ןעמרָאפ ענעדישרַאפ

 ,עצרוק יד טָא ינייה ןענעייפ ןוא ןביירש רימ ןעוו

 ,"רנַאברַאפ, ןננ- םעד ןופ עמכישענ עשימרוטש רעבָא

 רעד ןופ גנולעטש יד ןעוועג זיא'ס קיטכיר יוװ ,רימ ןעעז

 -עג יר קידנעשזנייא ,טָאה סָאװ ,גנוריפנָא רעקיטלַאמעד

 .גנוקיניירַאפ עטיירב ַא ןפַאש טלָאװעג ,ןרַאפ

 -רַאפ, ןופ עטכישעג רעד ןופ ?טיּפַאק רעקיזָאד רעד לָאז

 -עג יד ןענעז טנייה ךיוא .ערעק ַא יװ ןעניד זנוא "דנַאב

 "דנַאברַאּפ , רעד ןַא ,קיטיינ זיא טנייה ךיוא ןוא סיורג ןרַאפ

 ןטקיניירַאפ ַא ןפַאש וצ טעברַא ןייז ןצעזראפ רעטייוו לָאז

 םזיטימעסיטנא ןגעק ףמַאק םוצ בושי ןטריזינַאגרַא ןשידיי

 יװ ןבעל וצ קלָאפ רע;נוא ןופ טכעה ןרַאפ ,םזיסַאדר ןוא

 .רעגריב עטקיטכערַאבכיילג ןוא ןשטנעמ עיירפ
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 = א+ י* = = א * 0
 ?אטש ירּק ק א יא

 לַאר ןייז ןוא ןדרַא רעמענרַא רעד

 דנַאנרַאפ טענופ גנולקיװטנַא רעד יינ
 עקידתושטמ ןטכיש-סקלָאּב עשידיי עטיירב יד ןוא רעדילג ןדפַא םענופ .גבנורנירכ - גאא טאר ירי יא גת = ןילעלי- = ו-ב וטוב * 5 = = אפ = אפ . * יז יה = = 5 5 =

 פליה טקיטייזנגעק
 יו עו = א; ט: . ,- איי * (!רייר ידי - די = ליד
 : יב ר = 2 א: : : + 6992 2 1 יא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ןד ָא- וענעברַא ועד

 ןופ רעפטנע דעד זיא ןדהָא-רעטעמרַא ןופ גנוײטשטנַא יד 6 = לה טעכטער טל
 א : א : 1 3 -ָאַפָא :טניירפ יד ןעוו 2 ןענעז עיוב ןוא עקהנירג ייד

 שטנוע יי עשיהיי יד ןופ ןלײט עקיניײטּסוװַאב יד
 2 : רעטשרע) ןָאסלעדנעמ בקייוו ,(טנעהיזעהּפ) יקסנישט

 -עטעיקָאפ ןסַאּפ;ירַא טנָאקעג טשינ ךיז 2 עכלעוו
 .ףליה רעקיטייזנגעק ןיא טקי נעג ךיז ןבָאה ןוא ןבע; טי רעקיטייזנגעק ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה ןוא ןבעל -פמורטש ןועמש , ןַאמדלָאג ?טָאכ ,ןַאמגולפ 5 טערקעפ

 2 טע יי יד טי ר 0 : 0 ,רעּפעט ,ינעשפ ,ינרַאשט ,לַאטשירק ,יקסַאל ,םיובנריב ,ןַאמ : - ר א ר
 סַאמָאט ,גרעבנייו ,אריק ,(רעכַאמ-רעגייז) סקַאמ ,ארוג זיא ןבעל ןשידיי ןיא םעלבָאדּפ-טּפוה רעד יװ גנַאל ױװַא יי יב יי סש (ט א טי 6

 טָאה ,עקנַארק דֹעהִא ,עזָאלסטעמרַא רַאפ ףליה ןעוועג דָאנ הא ' 3 :
 יד טימ טקַאטנָאק .ןייק .טאהעג !בשחנ ןדרָא-רעטעברַא רעד -לע ,ָארעּפס ,(רַאטערקעפ) רעוולעז ,קרַאמלָאװ ,:רעבניילק

 צ

 .(דַאטערקעפ דעטצעק) טנַארג דעהפלַא ןוא רעגרובמַאה ,םיוב
 .ןו- = = ֹע ןשיל

 רפ העי קי יד דא רעבא- -רַא ןופ רעיוב ןוא רעוט עטשרע עטנָאמדעדנביױא יד ןופ
 רַאפ ףליה ןוכ ע ע :ה טייקפדַאש רעצנַאג רעה טימ טקעטש עשו ן קה ןקאהעי ןסאשרער ןעבעז ן כא =
 וה טסטא שסרטש וה רה עט סנקט 2 טשמה .גרעבנייוו ןוא סאאקינלָאד:ָאריל .מ טַאקָאװדַא רעה: : רעדרעמ
 -ע-ףליה עב הֶאְאק רעכעלטייהנייא ןופ רָאטַאיציניא -רָאּפעד ןופ ןעמוקעגקידיצ טשינ ןוא ןרָאװעג .טחיטחָאּפעה

 לטָאמ  ,רענהובמאה ,יקסנישטאּפָא טנעהיזערּפ .רעה : עיצאט 6
 עגונ זיא סָאװ .אריג ןוא רעּפעט

 ייב ןָאיל ןיא ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא ,ןַאמּפמורטש זועמש
= : - 3 

 ײ ענייז ןרוּפש עלַא ןענעז ןַאד טייז ןוא טעברַא רעלַאגעקמוא
 ןעוועג ַא ןופ עבַאגפ 3 א א -- ועוועג זיא ןזהא-דעטעברַא ןופ עבַאנפיוא עטשרע יד .ןעגנַאגעג ןריולדאפ

 : : : : והיא
 = ,ןעלמַאזרַאּפ ןענעק ךיז לָאז ןעמ ווו ,םייה ַא ,לַאקָאל ַא ןפַאש !קנעדנַא רעייז דוככ

 .ךעלטפַאשלעזעג-לערוטלוק ןבעלסיוא ךיז ןוא ןריּפורג

 -רעטעבדַא םעד ןופ טרָא-ץיז ןוא לַאקָאל רעטשרע רעהו ןבאמפיוא (וא ןכיבצ

 ,ןבעל-ןסַאמ ןשידיי ןופ רעטנעצ עמַאק ןיא ןעוועג זיא ןדרָא

 .לּפמַאט יד רובֲאפ 89 ףיוא -עהנַא יד ןופ טדיישרעטנוא ךיז טָאה ןרדא-רעטעברַא רעה

 ןַא ןרָאװעג טנדראשגנייא זיא לַאקָאל ןקיזָאד םעה ןיא -פיוא יד טיס  ייס ,טייצ ידענעי ןופ ןטּפַא אשלעזעג עשידיי עה

 ַא ,לַאז-ןעייק ַא טרינָאיצקנופ טָאה ָאד .בולק-סקלָאפ רעתמא -ַאב ןטיכ) ייס ,טלעטשעג ךיז טָאה רע סָאװ ,ןליצ ןזא ןבַאג
 -רַאפ ערעקוגעה ןרעוו טנדראשגנייא ןגעקּכ) ָאד ,קעטַאילביב :
 עלערוטלוק ןוא ,עכעלטּפַאשלעזעג דשבוא ןטַאדעּפער ענעדיש -רַא םענופ טּפַאשדעריּפנָא

 ןוא ןסעומש ןעמוקרָאפ ךיוא ןגעלפ טפָא ץנַאג א -שַאּפעהָאה ןוא רע:עכרַא ןופ ןענַאטשַאב זיא ןדהָא-דעטעב +ה

 װ

 צא

 .ןגַארּפ עשיניצידעמ-שינעיגיה רשביא ןטַארעּפער -טימ יד ןבענ וצ ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךיז ןבָאה ייז .סעקינ



 וי
 ןופ דנַאברַאפ רָאי ןעצ

 ?נוהנירק יד

 ומפיוא רעלַאיצָאס רעטסקיטכיוו דעד

 גנודנירג יד ןעוועג קּכס םוש ןָא זיא ןדחָא

 .1954 .7 .7 םעדו 0 ָאטַאלובמַא)

 -עי ןוּכ סעטעיסָאס עשידיי שהעהנַא עֶלַא וצ ץַאזנגעק ןיא

 ןיא ןייטשַאב טגעקפ ףליה עשיניצידעט רעייז סָאװ ,טייצ רענ

 רעד טָאה ,רָאטקָאד ַא וצ ?טעצ ַא דילנטימ ןקנַארק םעד ןבעג

 רעדילגטימ ענייז טייקכעלגעכ יד ןבעגעג ןדרָא-רעטעברַא

 ייז ווו ,אפוג רעסנַאּפסיד ןיא ףליה עשיניצידעמ ןעמוקַאב וצ

 .ןטסילַאיצעּפס-םיריױטקָאד ןופ ןלייה ןענעק ךיז ןגעלפ

 -ָאכס רעקיטכיווװ א ןרָאװעג רעקנַאּפסַיד רעד זיא ךיג ר

 -יניצידעמ ןבעגעג טָאה סָאװ ,טלַאטשנַא דעשיניצידעמ-לַאיצ

 ,ןדרָא-רעטעברַא םענופ רעדילגטימ יד רָאנ טשינ ,ףליה עש

 עשיניצידעמ יד .גנורעקלעפַאב רעשידויי רעצנַאג רעד ךיוא רָאנ

 ךעלטירטוצ ןעוועג זיא ןטסילַאיצעּפס-םיריוטקָאד ןופ ףליה

 -טשינ ןוא ר עמ מ ןשיווצ דיישרעטנוא דעד .ןעמעלַא רַאפ

 רעסנַאּפסיד ןופ

 -רעטעברַא םענויפ

 רעסנַאּפסיד םענופ

 רעהילנטימ סָאװ ,םעד ןיא זיולב ןענַאטשַאב זיא רעדילנטימ

 90 ַא טַאהעג ןכָאה .החנה עקיטנעצָארּפ-

 י
 ןו= ,/

 ,(טריטרָאּפעד) ןאמשאר -- 2 סע א ףיוא םטכער ןופ
 ,גרובזניג - ןעייטש סע .(פריטרָאּפעד) זיוהנירג ,טנארג ,ירקַאמ
 טרָאּפָאּפאר יליוו ןוא לאטשירק ,(טריטרָאּפעד) דראבצראווש

 2 סעטעיסָאפ ימ טעברַאנעכַאזוצ יד זיא ןַאד ןיוש

 דו תעב די עז סעיצַאנעלעד ענעדישרַאפ זַא ,עכ

 -נַאס ןופ רעש 0 ןַאמרירּפ ןטַאנעלעד יד .גנונעפערעדו

 ןדנעּפש (ןט-11 ןופ עטינרעטַארּפ) שטיוו א יא ןוא (ןַאוט

 .עיצוטיטסניא רעד ןופ לא רעד ןרַאב קנַארּכ 800 וצ

 רעדָא ,םענייא ןופ םעטפיס-עטעיסָאס םוצ ץַאזנגעק ןיא

 ןדורָא-רעטעבודוַא ןופ רעסנַאּפסיד רעד טָאה ,םיריוטקָאד רעמ

 -ירַאדילַאס רעלַאיצַאס ןופ לּפַאטש ןרעכעה ַא טריפעגנייא
 ּוד ףליה עשיניציר ןעמ טייצ עבלעז ריעוד ןיא קידנבעג ,טעט

 שי .העחילגטימ-טשינ ןװַא רעדוילגטימ

 ןטשרע ןיא :שטנכיוצעגסיוא חסַאב ןענשז ןטַאטלוזעה "ד

 .רפ טנזיוט 11 ןופ טעשזדוב ַא רעכנַאפסיד רעד טָאה רָאי

 סע סָאװ ,קנַארפ טנזיוט 81 ןופ עעמוס רעניײמעגלַא רעד ןופ

 .ןדרָא-רעטעברַא ןיפ טעשזדוב רשכעלרעי דעד ןפָארטַאב טָאה

 -עג זיא רעסנַאּפסיד םעד ןדנירג ןופ וויטַאיציניא יד ביוא

 ןופ גנוכעלקריוורַאפ יד רעבָא זיא ,ןדרָא-רעטעברַא ןופ ןעמיק

 ףליהטימ רעד קנַאד ַא ןקָאװעג ךעלגעמ טקעיארּפ ןקיזָאד

 זעל, ,"עטעיסָאס רענַארּפ , יד :ןטפַאשלעזענ ערעדנַא ןופ

 קא (ןַאמסידנַארַא ןמ-11 ןופ טניירפ יד) "םעיזנא'ד כא

 ,ערעדנַא

 ןסרוק-רַאטינַאפ

 ןסַאמ-םקלָאפ עשידיי עטיירב יד ןבָאה רעסנַאּפסיד ןײא

 יז רֶאנ ,ףליה ששיניצידעמ שטקעהיד ןיולב טשינ ןעמוקַאב

 ךיז ןוא ןענעקַאב וצ ךיז טייקכעלגע= ַא טַאהעג ךיוא ןבָאה

 עשיניצידעמ עדַאטנעמעלע עטשרע יד ןבעג וצו ןענרעלוצסיוא

 -רַאּכ רעמ ךרוד ייס ,ןעגנוביא עשיטקַארּפפ ךרוד ייס ,ףלױה

 .ןשינעטנעק עשיטערָאעט עשינעיגיה-רַאטינַאס עטפיט

 עטנדרָאעגנייא-טטנ1 טריטסיזקע ןכָאה רעסנַאּפכיד םייב

 -סיוא .,ןזָאלסױרַא ערערעמ ןיא ,ןבָאה סָאװ ,ןסרוק-רַאטינַאס

 -רעביא ,עטוג רַאּכ ןשטנעמ-סקלָאפ עשידיי ךס ַא טלושעג

 .ןרַאטינַאס ענעבעגעג

 -וצ-ןסַאמ ,עיצַאמסעּפינַאמ-סקלָאפ רעסיורג רעדעי ףיוא

 ןדָאלַאב ןרַאטינַאס יד ןעז טנעקעג ןעמ טָאה ,גנולמַאזפיונ

 עטשרע יד ןבעג וצ טיירג קידנעטש ,לטסעק רעייז טימ

 .ףליה

 "דניק-רעטעברַא ןופ טניירפ

 ייא יד ןעמונעג ןדרָא-רעטעב-ַא רעה טָאה 1994 ןיא

 --עטעברַא ןופ טניירפ , טפַאשלעזעג ַא ןדנירג וצ וויטַאיצ

 -וצ רעגנע ןיא טייקיטעט ריא טריפעג טָאה עכלעוו ,"דניק
 -רעטעברא םעד טיס ןוא ןלוש-בָאנוצ יד טימ טעברַאנעמַאז

 .ןדהֶא

 ןוא לעידעטַאמ ןעוועג זיא טפַאשלעזעג רעד ןופ ליצ דעה

 ןדנירג רקיעב ןוא ןלוש-בָאנוצ עשידיי יד ןציטש וצושילַארָאמו

 םענופ רעדילגטימ יד ןופ רעדניק יד רַאּפ סעינָאלָאק-רעמוז

 .ןטפַאשלעזעג עשידיי ערעדנַא ןופ ןוא ןדרָא-רעטעברַא

 -רעדניק עטשרע יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא 1959 ןיא

 עינָאלָאק יר -- רעטעּפש רָאי ַא טימ ,ַאונירב ןיא עינָאלַאק

 ןיא ןרָאװעג טנפעעג זיא 1957 ןיא ןוא ןָארעשזנַאמ ןיא

 טחעטשעצ זיא םָאװ ,זיוה ןגייא ןַא ,םי םיימו ,שזַאלּפ-קרעב

 .המחלמ רעטצעל רעה ןופ טייצ דעה זיא ןראוועג

 קינילק-סקלָאפ ןופ גנודנירג

 וצ ןֶא בייהנא ןופ טימַאב ךיז טָאה ןדרָא-רעטעברַא רעד

 -?עועג עשיריי ערעדנַא טימ טקַאטנָאק ןגנע ןיא ןייטש

 י



 69 ןד זרָא-רעטעברא רעד

 ייז טימ ןעכמַאזוע ידכ ,ףליה חעקיטייזננעק ן'פ ןטפַאש

 ןפַאש וצ ףיוא ןעגנוגנערטשינַא עמַאזניימעג יד ןר

 -וצידעמ-לַאיצַאס עטנדחָאעגנייא-טונ ,עטגייוװצלַאפ-טיירב ַא

 .עיצוטיטסניא עשינ

 טשינ לָאז רעסנַאּפסיד רעה זַא ,וצרעד טבערטשעג טָאה רע;

 -?עזעגנ ששידיי עּפורג רע 0 ןַא ןופ טלַאטשנַא ןַא כלה

 רעתמא ןַא ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ לָאז רָאנ ,ןטּפַאש

 ןסינעג ןענעק לָאז סע רעכלעוו ןופ ,ק י ני ל ק - ס קל ַאּמ

 עֶלַא ןופ טפאשרערילגטימ יד ,בושי רעשידיי רעצנַאג רעד

 ,רעדילגטימ-טשינ ךיווא יוװ ,ןטפאשלעזעג עשידיי

 ,ןעגנוהועטש ןזא ןטייקירעווש יילרעקכ ףיוא טקוקעג טשינ

 סעטעיסָאס ייר רשצנַאג ַא טימ גנוקידטעטשרַאכ ןויא ,1990 יא

 -יטשכ רענעבעגעגרעביא ,רעכעקדימחעדמוא רעד קנַאד ַא ןוא
 יקסַאל טניירפ יו יא א םענופ רעוט יד ןופ טייק

 -ַאמ ַא ןעריט יד 79 ףיוא ןרָאװעג טעהנירגעג ,ערעהנַא ןוא

 .קינילק-סקלָאפ עשיריי ענרעד

 קינילקדכקלַאפ רעד ןבעגעגדעכיא טָאה ןדרָא-רעטעברַא רעווו

 יד זַא ,טימַאב ךיז ןוא דעסנַאפסיד ןייז ןופ ןעגנוטכירנייא עלַא

 רעקלעפַאב רעשידיי העטיירב השדה ןבענ לָאז קינילק-סקלָאפ

 ,עלַאמינימ רַאפ ףליה ששיניצוידעמ עלַאמיסקַאמ ידו גנור

 .ןזײרּפ עכעלטירטוצ

 יד ןהפ שטנייא ןהָאוװעג .קינילקרפקלָאפ ידו ןיא ךיג רָאג ?

 ;סעיצוטיטסניא ששיניצידעמ-לַאיצַאס עשיריי עטסקיטכיוװ

 עכעלשרוח עסעלטינשכרוד יד זַא ,ןזייוווצנא גונעג זױא סע

 ףליה עשיניצירעכו ןעמוקַאב ןגעקּכ סָאװ ,עקנַארק ןופ לָאצ

 .2800 ךרש ןַא ןעוועג זיא ,קינילק-סקלָאּפ ןיא
 2 ןבָאה ראו ,ןסרוק-רַאטינַאס יד זַא ,ךיז טייטשראפ

 בו ץִלַא ךָאנ ךיז ןכוָאה ,רעסנַאּפסיד םעד תעב טריטסיזקע

 .טקקיוװטנַא רעמ ןוא
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 -יטסניאךךסַאכ עשידיי ַא ןרָאװעג זיא קינילק-סקלָאפ ידו

 ןיא עלָאר עקיטכיױוװ רָאג ַא טליּפשעג טָאה סָאװ ,שיצוט

 .טייקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעה ןופ ןבעל

 בוטי ןןפ טייקיניא רעד ראפ

 רעה שָאה גנוײטשטנַא יז ןופ גנַאפנָא ןיֵא ביוא

 עיצַאזינַאגהֶא ןייז טיובעג ךעקכעזטּפיוה !הרָא-רעטעברַא

 -נלעוו ,ןבעל-עטעיסַאס ןקידסלָאמַאד םוצ ךורּפשרעקיװ ןיוא

 טייקכעלגעמ יד ליּפשייב ןטערקנָאק ַא טימ ןזייװַאב קיר

 ןכעלמיטסקלָאפ .ַא ףיוא ףליה עלַאיצָאס ןליײטסױא ןופ

 יו ךרוד סעיצוטיטסניא עסעלצונ ןעוור ןופ ןוא ןפוא

 רע זיא -- סעטעיפָאס יד ןֹופ רעדילגטימ ,ןשטנעמהסקלאפ

 -ידַא טכַאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה ךָאנ ןופ דָאירעּפ ןיא

 .סעטע סָאס יד טימ ײייקינייא יד ןריזילַאער  וצ רעב

 רעלעפ רעקַאנָאיצַאנ ַא ןַאד ןיוש זיא גנורעטילּפשעצ יד
 יד ןעכוק ףרַאד אנושי ןופ לה ןכיוא דעפטנע סלַא ןוא

 .עיצַאזיליבָאמ-סקלָאפ

 ןריטוקסיד ןגעוו ןעגנוטַאדַאב טפור ןדרָא-רעטעברַא רעד

 ילוי ןיא .טייהנייא-סקלָאפ רעד ן'פ טייקידנעוװטיונ יר

 ןגעװו ץנערעפנָאק ַא וויטַאיצינא ןייז ףיױא רָאפ .טכוק 99

 גר ןעכַאזניימעג ַא ןפַאש

 גנולעטש ערענַאיצולַאװער-רעּפיה יד טכַא ןיא קידנעמענ

 ןגעק סיױרַא שירָאגעטַאק טערט העכקעזו א ןופ

 -גיילק ןוּכ קורדסיוא יי ,סעטעיסָאס יד טימ טעברַאנעמואז

 -עברַא ןופ/ קיטילָאּפ-לארש -ללכ , רעד !געק ןוא ,םוטרעגריב

 םעד טנווָאדעיס קסיד אא טנדהאעגניײא וטרעוו ,ןזודא-רעט

 ,ףיווא ןרעלק ןידהָא-רעטשברַא ןיופ רענדעד יד; ווו,1937 .9 4

 לָאצ עסיורג ַא סעטשיקַאס יד ןייא ךיז ןעניפעג סנטשרע זַא

 סָאד ןיא ,סנטייווצ זַא ןוא עקידנטעבודַא ןוא רעטעברַא ןווּפ

 יד ןופ רעטעדניברַאפ ַא רָאנ ,אנוש ןייק טינ םוטרעגריבניילק

 שטָאכ ,טינ ךיז טרעדנע "דנוב , ןופ גנולעטש יד .רעטעברַא

 דעברַא, עיצַאזינַאגרַא ןייז ןיא גנוטלַאּפש ַא רָאפ טמוק סע

 -נוא עפורג ַא ּפֶא ךיז טקייט סע רעכלעוו ןופ "גניד-רע בו

 ,עכקעוו ,"גניר-רעטעברַא רעשי ר ןעמַאנ ןרעט

 .ןההָא-רעטשברַא ןיא ןֶא רעטעּפש ךיז טסילש

 עיצַאּפוקָא ןופ טייצ רעד ןיא

 יד ןכָאה הלשממ-רעלטיה רעד ןופ ןרָאי שחעווש יד תעב

 -ענרעטנורַא טלָאװעג רעוט-"ףישזוא} עטסירַאבדקירעיורט

 .הלשממו רעייז רעטנוא קינילק-סקלָאפ יד ןעמ

 ט?עטשעגנטעק ךיז טָאה קינילק-סקלָאּכ ןופ גנוריּפנא יד

 רשומ ששטייד יז ןופ טייל-סגנויוה:נודואפ יד ןופ ןקױו םעה

 .םיִל

 טלָאװעג טשינ ךיז טָאה עכלשוו ,קינילק-סקלָאפ יד

 ןיא ,םיתושמ עירשייז ןוא ןשטייד יד ןוּכ "ןצישַאב , ןזָאל

 .ןהָאוװעג ןסָאלשעג

 ןופ דנַאברַאפ ןיא ןסָאלשעגנָא ,ןדרָא-רעטעברַא רעד

 עיצַאּפוקֶא ןופ טייצ רעד ןיא טָאה ,ןטפַאשלעזעג עשידיי

 טקוקעג טינ ,טייקיטעט-דנַאטשהעדיװ עקיטומ ַא טריפעג

 ךרוד םיעיעה ןייז ןופ עיצַאדיוװקיל רעלעיציפא רעד ףיוא

 -עג טרשוו לַאקָאל רעד וו ,םעדכָאנ יראו רער

 .טעטילַאגעלמוא ןיא רעביא עיצַאזינַאגרָא יד טייג ,ןסָאלש

 -ײטַאב ךיז ןבָאה ןדרָא-רעטעברַא ןופ רעדילגטימ רק

 לָאכ -שד ןופ טייקיטעט רעמייהעג -עד ןיא וויטקַא; טקיל

 רַאפ דנַאברַאפ טציא) ףליה-סקלָאפ ,גנוגעװַאב-טעטירַאד

 .(ףליה רעקיטייזנגעק ןוא דנַאטשדעזיװ

 ,טנַארג דערפלַא ,ןדרָא-רעטעברַא ןופ רַאטערקעס רעד

 םעה קנַאדַא ןרָאװעג לוצינ זיַא וי טדיטסערַא ןןעוועג זיא

 .1944 טסוגיוא ןיא זירַאּפ ןופ דנַאטשּכיוא

 -יהַאדילָאס, רעד ןופ עפורג ַא טימ ןָא טריפ סַאמָאט

 -ַאזוצ טריטרָאּפעד טרעוו ןוא ןַאטסידָארַא ןט-11 ןיא "טעט

 .טפַאשנעגנַאפעג-סגירק ןיא טיינ םיובלע .יורפ ןייז טימ

 ;ַא ייב ןַאמסידנַארַא ןט-19 ןיא טריטסעדַא טרעוו םיוכנריב

 -עה סָאװ-רָאנ ,יקכַאל ,"טעטידאדילאס , רעד ןופ עיצקַא
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 רעלעיציפָא םֹלֵא טריטפעהַא ךיילג טרשעוו ,טריזיליבָאמ

 .קינילק-סקלָאפ דעה ןופ דַאטערקעס

 דעה ןופ גנֹוריּכנָא רעד וצ טרעהעג ןַאמפפודמש ןועמש

 רעלַאנעלמוא ַאוהֶא הא  :טונעװַאב רעלַאקידניס נ

 ץוט קינילק-סקלָאּפ יד
 טַארַאּפַאײמרעטַאיד ןטפיוקעגנייא ןטימ ךיז ןעיירפ

 עכלעוו ,סעילעטַא עשידיי יד ןייא ןטקַא-ש

 טרעװ 1948 רעמוז ןיא .ןשכייד יר רַאפ טעברַאעג ןבָאה

 -רעטנוא ןייז 'רָאפ טצעז רע ווו ,ןָאיל ןייק טקישעגרעביא דע

 ןופ גנויירפַאב רעד ראפ טרַאה ןיב טייקיטעט עשידהע

 טטעה ידו ןיא ןיירַא טלַאפ רע ןעוו ,1944 טסוגיוא ןיא ןָאיל

 דיּפש ַא ןא ןריולרַאפ טייג ןוא יײצילָאּפ-ישיוװ רעד ןופ

 -ירַאדילָאס רעד ןיא א טעגניירַא ןיב ךעלנעזרעּפ ךיא

 ןוא 1940 רעכטעצעה ןיא גנודנירג ריא ייב גנונעװַאבדטשט

 -םידנָאדוַא עקינייא ןופ ;עזַאב רעה ףיוא ןּפורגג טדיזינַאגרָא

 טהיטסערַא טרעוו גנוריפנָא-עּפורג רעזנוא .זירַאּפ ןופ ןענַאמ

 עטריטסעהַא 9 עלַא ןוא 1942 ?ירּפַא ןיא ןשטייד יד ךרוד

 םעד' ירימ שרעש הסיפת רעשטייד רעד ןופ טידֿפַאב ןכעוו

 גָאט רעדי ,ילוי ןטה16 םעד ,סטנרָאמוצ .1942 ילוי ןטס5

 ,רעדניק ןוא ןעיורפ ףיוא עוװַאלבָא רעכעלרעדיוש רעד ןופ

 -רעּכ 2 רָאנ .ןעמענקירוצ ןעמשלַא ןעמוקעע ייציקָאּפ יד זיא

 'אב 9-שרעדנַא יוד ,טנעה ערעייז ןיא ןקַאפ 5 יד ןופ ןאז

 -ַאֹּפ ערעדנַא ףיוא ןיינרעביא ןוא ןדניוושרַאפ וצ זזייוו

 .םשיציז

 ןופ ,סַאמַאט ןופ ,ךַאלַאװ ןופ ןיז יד ,טנגוי יד

 םוצ ךיז ןקעטש ,ןלוש-באנוצ יד ןופ רעליש ענעיעוועג יד

 .רעפלעהטימ ענייז ןוא טנַאּפוקא ןגעק ףמַאק ןטנּפָאװַאב
 -עלּפ רעקיזָאד רעד טימ ץלָאטש זיא ןדרָא-רעטעמדַא רעד

 ןוא עייהט ?קלָאפ א ןופ ןיז עקיטומ ,עכעלטנגוי ערַאי
 דובכ רעזנוא רַאפ רעפמעק עש לידלעה

 2 וײר פאב רעד .ראנ

 -נײרַא ןדרָא-רעטעברַא רעד ךיז טָאה גנויירּפַאב רעד ךָאנ

 ננעק ןוא דנַאטשרעדיװ רַאפ דנַאברַאפ ןיא טרעהילגעג
 ןיק ט?עטשענקירוצ טינ ךיא ,"ןָאינוא , ,ףליה --שקיטייז

 ןעמאזוצ ,"ןָאינוא) רעה .עיצַאזינַאגבָא עקידנעטשטסבלעז

 טגנעהטשעגנא ןבָאה ןטכַאשלעזעג עשידיי ןוּכ דנַאברַאפ ןטײֿכ

 יסקלָאפ דעד ןופ גנובעלכיואהעדיוו דעה וצ תוחוכ ערעייז

 .קינילק

 טנפעעג זיא ,ידַארַאּפ עד יר 14 ,זיוה-סקלָאפ ןסיורג ןיא

 לַאקירעמ רע , ןעמָאנ ןרעטנוא קינילק-סקלָאפ יד ןרָאװעג

 ןוא עטנייויצהאכחטיירב .ַא טדיפ סָאװ ,(ףליה עשיניצידעב)

 רעשידיי רעד תתכוטל טייקיטעט עקיטכיוו שרעיוהעגמוא

 רעסנַאּפפיד רענעדיישַאב רעה .ֿבושי רעזנוא ןופ גנורעקלעּפַאב

 .ןוקית א ןעמוקַאב טָאה ןדרָא-רעטשברַא ןופ

 טנייה זיא "דניק-רעטעברַא ןופ טניירפ , טפַאש;עזעג יד

 8 טימ טעטלַאוװרַאפ סָאװ ,עיסימָאק-רעדניק עלַארטנעצ ַא

 -רָאּפעד ןופ דעדניק 2300 רַאפ טגרָאז ןוא רעזייה-םייפהתי

 .ענעכָאשרעד ןוא שטריט

 ןיא לּפמַאט יד רובָאֹּכ ופ בולק-רוטלוק רעניילק רעד

 ער יר 14 ןופ זױה-סקְלָאּכ ןסיײרנ ןיא ןרָאװועג לגלוגמ

 .ידַארַאּפ

 ןזעוועג ןענעז עכלעוו ,רעוט-עטעיסָאס עכעלטע יד ןופ

 ,19254 ןיא סעסנַאּפסירד ןוּכ גנונעפערעד רעד ייב דנזעוונָא

 עשידיי ןופ דנַאברַאפ רעטקיניײרַאפ ַא ןסקַאוװעגסױא זיא

 ןרעייפ עכלעוו ,ןטפַאשלעזעג 80 שגרַאק טיי ןטפַאשלעזעג

 -טייהנייא ןוא עסיורג סֵלַא ,ייליבוי ןקירעי-10 רעייז טנייה

 -רַאה טימ ןטעברַא סע רשכלעוװ ןיא ,עיצאזינַאגרָא עכעל

 עשיטילַאּפ טימ ןדיי ,עמורפו טויש ןוא עמורפ ,ןדיי שינָאמ

 טינ ןוא רעדילנמימ ,ןעגנוגייצרעביא עשיטילָאּפ ןָא ןוא

 ,ןשטנעמ-סקלָאפ ,ןעײטרַאּפ ענעדישרַאפ ץפ רעדילגטימ

 ןשידיי ןופ ןסערעטניא ע 2 ַא השייט ןענעז סש ןעסעוו
 .קלָאפ

 -טכַארּפ רעקיזָאד רעד ןֹופ ?גיצ ַא זיא ןדרָא-רעטעברַא רעד

 ןעגנוננערטשנא ענייז םָאו ,ןדירפוצ ןוא עדייבעג רעלופ

 .דוביאל ןעננַאגעג טינ ןענעז



 ךירקנַארּפ ןיא ןטַאנַארטַאּכ טפַאשנַאטטדנַאל יד
 גנוײטשטנַא יד

 גנוגעװַאב-ןטַאנָארטַאּפ רעד ןופ
 דעד ןיא ךיירקנאהפ ןיא ןענַאטשטנַא ןענעז ןטַאנָא-טַאּפ ידי

 יד טרעמרַאפ ןוא טקרַאטשרַאפ ךיז ןבָאה סע ןעוו ,טייצ

 -ַאב רעד ןופ לייט ןוויסערגָארּפ םעד ןגעק ןעגנוגלָאפרַאב

 רעטנוא ןעוו ,1939-1932 ןרָאי יד ןיא .ןליוּפ ןיא גנורעקלעפ

 ַאנַאס, רק ייװא רעד ןופ טפאשרעה רעד

 עוועג שטנעמ דעקידנעקנעד - יירפ רעהעי זיא ,גנודיג

 רעד ןופ ןרעטַאק יד ןיא ןרעוו וצו טקינייּפעג ןוא טריטסעדַא

 ."עוויסנעפעד,

 עטסעב יד ןופ רעטנזיוט רעקילדנעצ ןבָאה ןרָאז ענעי ןיא

 טלופרעביא ,ןדיי לֶאצ עסיורג ַא ייז ןשיוװצ ןוא ןליוּפ ןופ ןיז

 .תוסיפת עשיליוּפ יד

 יד ןיא ןרָאוװעג טקינײּפרַאפ ןענעז רעטעברַא יד ןופ דסַא

 -יורפ ערעייז .יױצילָאּט רעשיטילָאּפ רעד ןופ ער

 .ןבעל םוצ ןעלטימו ןָא ןבילבעג ןענעז רעדניק ןוא ןע
 -וצסיוא טַאהעג טָאה ןליוּפ ןיא גנורעקלעפַאב !עשידיי יד

 עשיטימעסיטנַא יד .סענַאקישי יילרעלכ ןרָאי עטעי ןױא ןוייטש

 -רָאפ ןגעלפ טּפָא רָאע .טפרַאשוחַאפ ךיז א עדנוַאטַאּפָארּפ

 ןטעלפ פעקישטש מא טאפ יד ןוא ןדיי ןנעק ןעמַָאהגאּפ ןעמוק

 -ער יד ,טרעקרַאפ .ןרעוו טפָארטשַאב טשינ גנוריגער רעד ןופ

 טלָאמעה טָאה גנוריגעד יד .ןקיטומרעד ךָאנ ייז טגעלפ גנוריג

 טָאה יז .םזיטימעסיטנַא-"םעשווָא , ןֹופ קיטילָאּפ א טריפעג

 טשינ ,ןטנערוטס עשידיי רַאפ סעמרָאנ-טנעצָארּפ טריפעגנייא

 -נוא ךיוא טָאה יז ;ןכַאּפ עסיוועג וצ ןדיי ןייק טזָאלענוצ
 עיצַאזינַאגרָא .עשיטימשסיטנַא עזעיציפא יד טציטשעגרעט

 ןלַאפרעכיא ןריזינַאגרָא יידפ ןוא ןּכֶא טגעלפ .סָאװ ,"ןָאזא,

 ךעלטעטש ןוא טעטש -יד .ןיא רעלדנעּהנַײלק ששידיי יד ףַיוא

 .ןלוּפ ןקיטלאמעד ןופ

 זיא ,יקסווָאקדַאלקס ןוא קעב ןופ טפַאשרעה העד רעטנוא

 רעטמיראב-קירעירט רעטשרע רעד ןרָאװעג טנפעעג ךיוא

 .ַאזערעבדזוטרַאק ןיא דעגַאלדעיצַארטנעצנָאק
 כיואדשימאנאקע ןוא עטנלָאּפרַאפ-שיטילַאּפ יד ןופ ךכ (ַא

 .ךיירקנַארפ ןייק טרירגימע: ןבָאה ןדיי עטלצרָאװ

 ןוא ףליה ןגעוו טכַארטעג ףכית ייז ןבָאה ,ָאד קידנעמוקנָא

 -סערַא ענעבילבענרעביא ןליוּפ ןיא יד רַאפ טעטירַאדילָאס

 .תוחּפשמ ערעייז ןוא םידבח עטריט

 -ירַאדילָאס ַא !עלקיװטנַא וצ ןָא ךיז טביוה טלָאמעד טָא
 ןטפַאשלעזעג-טּפַאשנַאמסדנַאל יד ןשיוװצ גנוגעווַאב-טעטו

 רעד ןופ ןזיירק עהעטיירב ץלַא םורַא טמענ סָאװ ,זירַאּפ ןיא

 ןגעוו זילב טשינ ןיוש ךיז טרער סע .עיצַארגימיא רעשידיי

 עקידנסקַאװ ץלַא יד ךיוא רָאנ ,עטריטסערַא-טילָאּפ יד ןפלעה

 -ילֲאֹּפ רעשיהיי-טנַא -שרענָאיצקַאער העד ןופ תונברק לָאצ

 .גנוריגער העשיליוּפ רעד ןופ קיט

 -ינַאגרָא ןַא גנוגעװַאב עקיזָאד יד ןָא טמענ זייווכעלסיב

 ,ןטַאנַארטַאּפ רעקילדנעצ ןעײטשטנַא סע .רעטקַארַאכ ןטדיז

 סע .ןטנַארגימיא רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה ןריּפורג סָאװ

 -טַאּפ יד .ןטסיוװיטקַא ענעבעגעגרעביא ליִּכ סיױדַא ךיז ןלייט

 ןשידיי ןופ חוכ דעטריזינַאגרָא רעקיטכיוו ַא ןרעוו ןטַאנָאר

 .ךיירקנַארפ ןיא בושי

 ןוש ךיז טצענערנַאב ןטַאנָארטַאּפ יד ןופ טייקיטעט יד

 יד תבוטל טעברַא-טעטידַאדילָאס דעלַאיצָאס-ןייר טימ טשינ

 -רוטלוק ַא טריפעג טרעו סע .ןלױּפ ןיא 2

 עשיטַאמַארד ,סעיסימָאק-רוטלוק טריזינַאגרָא ןעמ ,טייקיטעט

 .ןעגנולייווראפ ןוא סעיסרוקסקע ,ןטַארעּפעה ,ןזיירק

 יד ףליהֹוצ טפוק סָאװ , עפ ר ַא טדיזינַאגרָא ןעמ
 -סקלָאפ עשידיי עקיטפרעדַאב-טיונ יד ןוא ענעמוקעגייינ

 .ןסַאמ

 ןבעגסיורַא - ןָא ןביוה ,ןעמַאזוצ טריּפודג ,ןטַאנַאהטַאּפ ?ד

 טרעוו גנונעוַאב יד ."ףליה וצ, ןיטעלויב ןעמַאזניימעג ַא



 -ַאב ןוא טדעטיירבעגסיוא רעוכ' ןוא קי ץלַא דעטייוו סָאװ

 ןטַאנַארטַאּפ יד .גנוקריוו עכעלטפַאשלעזעט עקרַאטש ַא טמיק

 ןעא  ןעמָארנָאּפ ןגעז יט ןריזינַאגרָא

 עכעלטפַאשלעזעג עקיטכיוו ןדעוו ייז .ןליױּפ ןיא רָאדעט ןגעק

 טריני-רָאָאק טרעוו סע טייקיטעט סנעמעוו ,סעיצַאזינַאגרָא

 גנוגעווַאב יד סיױהַא טריּפ סָאװ ,טעטימָאק-לַארטנעצ ַא ךרוד

 .ךַאילש עו ןטיירב ַא ףיוא

 טייצ רעד ןיא ןטַאנָארטַאּפ יד

 גירק-רעגריב ןשינַאּפש ןופ

 98-1937 ןרָאי יד ןיא ;עינַאּפש ןו'א גירק-רעגריב םעה תעב

 -קַא-טעטירַאדילָאס עטיירב א ןטַאנָאהטַאּפ יד ןעלקיװטנַא

 -ירב רעקַאנַאיצַאנרעטניא דעד ןופ רעפמעק יד תבוטל עיצ

 .עדַאג

 ןליוּפ ןץא טעטש ענעדישרַאּב ןוּכ טיײלסדנַאל רעטרעדטוה

 עינַאּפמאק רעשידיי רעה ןיא הרעפמעק עקיליוויירּכ ןענעז

 יד .ןטייהנייא עשירעטילימ ערעדנַא ןוא "ןיוװטָאב ילתפנ,

 -ַאב יז .טקַאטנָאק ןטנָאנ ַא ןקא ייז טייכו ןעייטש ןטַאנָאהטַאּפ

 ןוא שעוו טימ  ,גרַאװנסע ךעלקעּפ טימ ייז ןגרָאז
 .ווירב עכעלטניירפ ,עטפָא טימ לַארָאמ רעייז ףיוא ןטלַאה

 -ומי ןוא דנַאלשטייד-רעלטיה ןופ טוציטשעג ,ָאקנַארּפ ןעוו
 עשינַאּפש יד ןוא קִילבוּפער עשינַאּפש יד טקיטשרעד ,ןינילָאס
 ,ךיירקנַארפ ןייק קידנעמוקנָא ,טרינרעטניא ןרעוו רעפמעק
 יר ןציטש ,סעקעשזרַא ןוא ענרעוו ,סריג ןופ ןרעגַאל יד ןיא
 ןטייווצ םענופ ךורבסיוא ןזיב רעדיוו ייז ןטַאנָארטַאּפ

 .גירק

 -טלעוו

 -נוא ןופ ןעמענ יד דובכה תאר* טיט ןענָאמהעד .ָאד רימָאל

 -עז סָאװ ,גנונעווַאב-ןטוָאטָאהטַאּפ רעד ןיא ןטסיוװיטקַא ערעז

 עקפָאװ :ןטסישַאפ עשינַאּפש יד טימ ףמַאק ןיא ןקַאפעג

 -טַאּפ רעװָאנַאכעשט-עװַאלמ ןופ רעדורב ןייז ןוא רַאמעדלַאװ

 השמ .,טעטימָאק-לַארטנעצ םעד ןופ רעדיקגטימ ,טַאנָאר

 רעצעלדעש ןוב ןאמייר ףסוי ,ןייטשלקניפ ?שרעה ,אקלאקס

 -נעמָאק) גרעבסעדלאה לארשי ,ָאריּפַאש הילדג ,טַאנָארטַאּפ

 -ךֶלֶאג לקצַאב ,רעזייּפש ,(עינַאּפמָאק-ןיװטָאב רעד ןקפ טנַאה

 .טַאנָארטַאּפ רענילבול ןופ ןײטשקינָאה לקצַאכ ןוא ןַאמ

 זײז
 ןע-

 מט פ אש ר ע היט ירד

 -טַאּפ יד ןקיייצ ץנעטסיזקע רעייז ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא

 -ילנטימ לֵאצ יד זיא 1986 -ןיא .רעדילגטימ! 1000 .ןטַאנָאר

 -ָארטַאּפ יד .לָאמ ןבלַאהטרעדטנָא ףיוא טרעסעהגרַאפ רעד

 טרעוו סולפנייא דעייז ןוא רעהילגטימ 1800 קוש ןלייצ ןטַאנ

 לֶאצ יד זיא 1988 ןיא .טר בג רעמו ןוא רעמ ץלַא

 2000 .טלּפָאטרַאפ 1926 טימ ךיילגרַאפ ןיא רעדילגטימ

 ;ןטַאנַארטַאּפ עקידנגלָאפ ןעמַאזוצו עלַא 2 רעדילגטימ

 -:עשט ,ץלעק ,שילַאק ,קסמָאהַאר ,ןילבול ,ץעלדעש ,םאדָאר

 -נַאס ,עיצילַאג ,עשחַאװ ,ווצקירטעיּפ ,ווָאשַאמוָאט ,,וװָאכָאטס

 -עצ ,עװַאלכ ,ץ'וועינרעקס ,קינשַארק ,עשזמָאל ,שזעימַאד
 .עיבמעלגַאז ,עצווערַאז ,שזדָאל ,עצירג ,קָאטסילַאיב ,ווָאנַאכ

 טייקיטעט שקי=רַאנדושרַאפ רָאג זיב ןוא עטנייווצרַאפ יד

 -ךָאָאק ןוא טריפעגנָא טרעוו ןטַאנָארטַאּפ ערעדנוזַאב יד ןוּפ

 ןופ טײטשַאב רעכלעוו ,טעטימָאק-לַארטנעאו ַא ןּופ טריניד

 עהעהנוזַאב יד ןופ רעייטשורָאפ עטלײוװעגסױא-שיטַאחטָאמעד

 .ןטַאנָאהטַאּפ

 -ילאגעל עלעיציפא יד ךרוד טריפ טעטימאק-לַארטנעצ רעד

 סיױרַא טויג רע .ןטַאנָארטַאּפ עטענַאטשטנַא-יינ יד ןּופ סעיצַאז

 רעדנַא ךיוא ןוא "ףליה וצו , ןיטעלויב ןשידָאירעּפ םעד

 -רוטלוק רעד טימ א טריפ רע .ןלאירעטַאמזעדנַאנאּפארּפ

 .וװ .א .א ןטנערעפעד טגרָאזַאב ,טייקיטעט

 -ָארטַאּפ יד ךיוא טריטנעזעדּפער טעטימָאקדלַארטנעצ רעה

 םעד ןופ ןצנערעפנָאק עניימענלא יד ףיוא גנוגעװַאב-ןטָאנ

 טיט גנודניברַאפ ןיא ךיוא טייטש ןוא זירַאּפ ןיא בושי ןשידיי

 ,ןליוּפ ןיא ןטַאנָארטַאּפ ןוא סעיצַאזינַאגרָא-ספליה עהעדגַא

 -ַאב רע .עקירעמַא םורד ןוא -ןופצ ןיא ןהנַאברַאּפ-טײלסדנַאל

 ןופ דנַאבראפ-טלעוו, םענוּפ סערגנָאק ןיא ךיוא ךיז טקילייט

 .1957 ןיא "ןריי עשיליוּפ יד

 יד ןופ .ק .צו םענוּפ רַאטערקעס-לארענעג רעטשרע רעדו

 סָאװ ,טנַארג דערפלַא טניירפ רעה ןעוועג זיא ןטַאנָארטַאּפ

 -ינַאגרָא ענייז טימ .טנכייצעגסיוא ךיז טלָאמעד ןיוש טָאה

 יד טקיניירַאפ ןוא טריטנעמעצ טָאה רע .ןטייקיעפ עשירָאטַאז

 -טיירב ,עקיטכיר ַא ןבעגעג ייז ,ןטַאנַאדטַאּפ ענעפַאשעגדיינ

 רעסיורג ַא :יא טקריוועגטימ וי עיניל-טכיר ענענַאטשרַאּפ

 ריא ןקרַאמשרַאּפ לָאז גנוגעווַאבךןטַאנָארטַאּפ יר זַא, סָאב

 -לעזעג-טפַאשנַאמסדטַאק עטסנדישרַאפ יד ןיא םולפנייא

 ,ןטפַאש

 רַאטערקעס-לַארענעג ןופ וײמַא םעה רעבױא טמענ םיא ךָאנ

 טנַארגימע דעשיטילָאּפ א ,שטיוװָאדיװַאד לקנַאי טניירּפ רעד

 -יא ןבעל ןוא בייל טימ ,רעכעלקעגרַאּפמוא ןַא ,ןישזעשזב ןופ

 -יסערגָארּפ רעד ןופ עיידיא רעדו ךַאפ רעפמשק רעטעבעגעגרעב

 רעטגלָאפרַאפ-קיביײיא ןַא ,טייהשטנעמ רעשיטַארקָאמעד ,רעוו

 הע .טסילַאעדיא רעטיירג-תונבהק ,רעקידתונשקע ןַא ךָאד ןוא

 יד רעטנײה ,'גַאלַאטס, ןשטייד ַא ןיא ןעמוקעגמוא ןיא

 רעד ןופ טַאדלָאס רענעגנַאפעג-סגירק ַא יו ,ןטָארד-לכעטש

 .ײמרַא רעשיזייצנַארּכ

 ?ךיירקנארפ ןצ םינּפ ןטימ,

 ןופ רַאטעהקעס-לַארענעג סלַא טמיטשַאב טהעוו 1934 ןיא

 טבעלקרזוורַאפ רע .ץלוש ?רָאנ טניירפ רעד ןטַאנָארטַאּפ יד

 וצ םִינּפ ןטימ , :גנוזָאל יד גנוגעווַאב-ןטַאנָאדטַאּפ רעד ןיא



 ןטימ זיקב טשינ ךיז ןעמענרַאפ ןטַאנַארטַאּפ יד ."ךיידקנַארּב
 ןיִא סעילימַאּפ ערעייז ןוא עטריטסע-ַא עשיטילָאּפ ןפלעה
 -טימ רעייז ןזפ ןשינעפרעדַאב יד רַאפ ךיוא ןגרָאז ייז ,ןקיוּפ
 .ךיירקנַארּפ ןיא .ָאד טפַאשרעדילג

 רעקיטייזנגעק ןופ טייקיטעט יד טרעטיירבעגסיוא טחעוו סע
 טימ ליפא ךיז טמענרַאפ ןעמ5 .טעברַא-רוטלוק יד ,ףליה
 -ַאק,) םירבק-רעדורב "וו םינינע-?עטעיסָאס , עקירעהזיב

 .וװ .א ןוא ("סָאװ

 עיצקַא-טעטירַאדילָאס עטיירב
 םוישאּפ ןופ תונברק יד רַאפ

 -עװַאב-טעטידַאדילָאס יד ךיז טלקיװטנַא זירַאּפ ןיא ןעוו

 ןיוש ןדיטסיזקע ,ןליוּפ ןיא םזישַאפ ןופ תונבהק ד רַאפ גנוג

 יד רעכָא ,ןטפַאשנַאטמסדנַאל ןוא סעטעיסָאק עכיירקָאצ

 לָאצ עקידנטיידַאבמיא ןַא םורַא ןעמענ ןטפַאשלעזעג עֶלַא

 רעכיוה ץנַאג ַא ןטרָאד זיא לָאצּפָא-דילגטימ רעד .טיילסדנַאל

 "ָאװַאק, ַא ןפַאש ןופ טײטשַאב טייקיטעט שצנַאג יד ןוא

 ןיא טײטשַאב ףליה עשיניצירעמ יה .טיילסדנַאל יד רַאפ

 ײלרעלַא רַאפ רָאטקָאד ַא טָאה עטשיסָאס יד סָאװ ,םעה

 .ןטייקנַאדק

 -רַאפ ,טריפעג טשינ ללכב טרעוװ טייקיטעטחרוטלוק ןייק

 -עג ןיא טנעהיזעהּפ רשד .ןטקעז העייז רָאפ ןעמוק ןעגנולמאז

 ןוא שיקנעהּכטלַא זיא סע .סָאבעלַאב רעקיטכעמקַא ןַא ןעוו

 ןיא .םענרַאפ ןכעלטפַאשלעזעג ןטיירב ןייק טשינ טָאה סע

 -ימיא .ערעגניי לֶאצ עסיורג א סָאװ ,ךעלדנעטשרַאפ רעבירעד

 -טימ סלַא ןטעהטניײרַא ןופ ןטלאהעגּפָא ךיז ןבָאה ןטנַארג

 .סעטעיסָאס יד ןיא רעקילג

 -רַאפ ןטַאנָארט יה זייווכעלסיב ךיז ןבָאה רעכירעה טָא

 -ַאזינַאגדָא ןוא | ןטפַאשלעזעג - טפַאשנַאמסדנַאל ןיא טלדנַאװ

 -סהנַאל יד ןופ ןעגנַאלרַאפ יד ןכָארּפשטנַא ןבָאה סָאװ ,סעיצ

 .ןעגנוגייצרעביא עשיטילָאּפ ערעייז ןופ דישרעטנוא ןָא ,טייל

 -נייא דעס ןוא רעמ ץלַא ןעמוקַאב ןטּפַאשנַאמסדנַאל יד

 ךיוא ךיז טרעדנע טקערידמוא ןוא טיילדנַאל יד ףיוא סולפ

 ידו ןופ טייקיטעט רעד ןיא "טַאמילק, רעד זייווכעקסיב

 .סעטעיסָאס

 ןופ טייקיטכיוו יד ןייטשרַאפ .וצ ןָא ןביוה סעטעיסָאפ יד

 סאו ,ןגַאר ופ ןוא ןעמעלֿבָארּפ עכעלטפַאשלעזעג עטיירב יד

 ,טיילסדטַאל ערעייז ןופ טנורגדעדָאפ ןיא טקורעגפיױהַא ןרעוו

 .ןטַאנָארטַאּפ יד ןיא קיטעט ןענעז סאו

 ףיוא טנָאלעגוצ ןרעוו ןטַאנָארטַאּפ ידו ןּופ רעייטשרָאפ יד

 ןַא טרָאד ןעמוקַאב ייז ,סעטעיסָאס יד ןופ ןעגנולכַאזרַאפ יד

 ןרעו םעטעיסאס יד זש ,ױזַא ,סולפנייא ןרעקדַאטש ץְלַא

 -ירַאדילָאס-ןסַאמ עטיידב יד ןיא ןגיוצעגניירַא זייווכעלסיב

 ןופ טריפענכרוד ןוא טריזינַאגרָא ןרעוו סָאוװו ,סעיצקַא-טעט

 .ןטַאנָארטַאּפ יד

 סעטעיפָאפ ד טימ ןטַאנָארטַאּפ "יד ןופ טענהַאנעמַאזוצ יד

 -ןצ ןופ קנַאדעג רעה הףייר טרעוו סע א רעגנע ץלַא טרעוו

 -טּפַאשנַאמסדנַאל יד טימ סעטעיקָצפ "ד ןופ גנוסיגנעמַאז

 ,ןטַאנָארטַאּפ

 -ַאב סע עכלעוו ןיא ,סעיצקַא טר:יפעגכרוד - םַאזניימעג יד

 ,סעטעיסָאס יד ןופ רעייטשרָאּכ) יד ייס וויטקא ךיז ןקילייט

 ,וצרעד םריג ןענעז ,ןטַאנָאדטַאּפ יד ןופ רעייטשרָאפ יד ייס

 טשינ ןקיניײירַאפ ןוּבכ גנו זָאל יד .העוו ןּכרָאוװעג לָאז סע וַא

 םעד ךיוא רָאנ כט יד טימ סעטעיסָאס יד זיולב

 .ךיירקנַארּפ ןיא בוי ןשידיי ןצנַאג
 דָאידעּפ א םעד ןײא ןבָאה ןטַאנָארטַאּפ יד

 ברַא עקיטכיוו ערעיוהעגמוא ןַא טריפעגסיוא

 עכלעוו ןיא טא ַאּפ יד ןופ גנײטשטנַא רעד קנַאד ַא

 ,עיצַארגימיא עגנוי ,עויסעהגָארּפ יד קיטעט ןעוועג זיא סע

 ןוב טייג ןוא רעטקַאהַאכ םצע רעה ןרָאוװעג טרעדנעשג זיא

 -עיסָאס יד ןופ ןוא ללבב גנוגעווַאב - טּפַאשנַאמסדנַאל רעי

 .טרפב ּכ

 -טימ סָאמ רעסיורג ַא ןיא טָאה גנוגעווַאב-ןטַאנָארטַאּפ יד

 . בושי רעזנוא ןוּכ גנוקינייראפ רעד ווצ טקריוװעג

 -קנַארפ ןיא ןטּפַאשלעזעג עשידיי יד יי דנַאברַאּפ רעד
 יד ןעקנַאדהַאפ וצ ליפ טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא ןַא זיא ךייר

 ,ןטַאנָארטַאּפ ייד ןופ רב ןוא רעוט עטשרע

 -סקלָאפ עשיטַארקַאמעד ,ענרעדָאמ ,עוויסעבגָאּרּפ טנייה ידו

 ,סעטעיטאס ןּוא ןדנַאבדַאפ - טּפַאשנַאמסדנַאל ,סעיצַאזינַאגרָא
 רַאפ ןוא טפַאשרעדילגטימ דעד רַאפ ליפיוזַא ןטפייל סאוו

 -רַאפ וצ ליּכ רָאנ ,ליפ ןנָאה ,טיילסדנַאל ענעמוקעג-יינ יד

 .ןטַאנָארטַאּפ יד ןופ רעוט יד ןעקנַאד

 -ַאב-טַאנָאדטַאּפ רעד ןופ לָאר עקיטכיװ-שירָאטסיה יד
 ןופ טייקכעלטּפַאשלעזעג רעד ןיפ עטכישעג רעד ןיא גנוגעוו

 .ןרָאװעג טצַאשעגּפָא ּפַאנק ךָאנ זיא בושי רעזניא
 רעיונעג רעמ ַא וצ סיוטש ַא ןייז טעברַא עקיזָאד יד לָאז

 .גנוגעװאב-ןטַאנָארטַאּפ רעד ןגעוו גנושראפ רעקיטכיוו ןוא

 'א יא =

 -קַא יד ןופ ןעמענ יד ןענָאמרעד ףוס םוצ ָאד רימָאל
 ףמַאק ןיא ןדלעה יו ןלַאפעג ןענעז סָאװ ,ןטסיוויט

 : םזירעלטיה ןנעק

 -סילַאיב ןופ ןרַאטערקעפ ,אקסלעשטשעלק עקבייט
 רעטנּפָאװַאכ ןיא ןעמוקעגמוא ,טַאנַארטַאּפ - רעקָאט
 ןוא טַאנָארטַאּפ רענילבול ןופ ןָאמָאלַאס .עיצקַא
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 .עיצַאטרָאּפעד ףיוא ןעמוקעגמוא ,שטיװָאדיװַאד לקנַאי

 ! קנערנָא רעייז דובכ



 ןיי מַאט ש ףסוי הע טא

 ןייז ןוא דנַאנרַאפ רעקרעווטנַאה רעד
 דנַאנרַאפ ןטימ

 גנוײטשטנַא יד
 דנַאברַאפ-רעקרעװטנַאה םענופ

= 

 -טנַאה דעלַאדטנעצ רעד
 -עג ז א הנַאברַאבדרעקרעװו

 ,1954 ןיא ןדָאוװענ טעדנירג

 ןעוו ,ןטייצ ערעווש יד ןיא

 -רשינָאסַאפ רששידיי רעד

 רעייז ןעוועג זיא אומר

 וצ טָאדדַאב קרַאנש

 ןר ?רַאפ וצ 6 א

 ןרעוו וצ טקישעגסיױרַא ךיוא

 .ךיירקנַארפ ןופ

 רעקרעװטנַאה עּפודג ַא

 יד ןעמונעג טלָאמעד טָאה

 ןריזינַאגרָא וצ וו טַאיציניא

 .ןענַאיטרַא ןוא סרעינָאסַאכ ,תוכאלמ ילעב עשידיי עֶלַא

 רעטַאפמַאמש ףסוי

 -ךַאפ ענעדישהַאפ ןפַאשו טשרעוצ ןבייוהעגנָא ןְכָאה רימ

 -עדישרַאפ יד ןופ רעייטש רָאפ יד ןוּכ העטשּפש ןוא סעיצקעפ

 -רַאפ-רעקרעווטנַאה ןלַארטנעצ םעד טעדליבעג סעיצקעס ענ

 ןופ גנוקידייטרַאפ יד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה סָאװ ,דנַאב

 -עמ ענייז ךרוד טָאה רע .תוריזנ יד ןגעק הכאלמ-לעב ןשידיי

 -ישרַאפ יד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ןענעז סָאװ ,סמודטַארָאב

 ןיא ןצנעוורעטניא ענייז ךרוד ,ןּפודג עשירַאטנעמַאלרַאּפ ,ענעה

 זייולייט ןקָאז סש ,טקריוװעגטימס .ןצנַאטסניא-ננוריגער יד

 א סע ןוא ,תוהיזג עשיבָאפָאנעסק יד ןרעוו טרעדלימרַאּפ

 ד ןגעק ןעקטימסָאמ ערעברַאה ךָאנ ןרעוו עא טשינ

 .רעקרעװטנַאה עשידיי שיטקַאפ ,עשידנעלסיוא

 ַאלג רעדָא ,רעטַאעט ןיא ,ןעגנומעג

 ןטֿפַאשלעזעג עשידיי ן

 טענרַאנעטַאזג

 ךיירקנַארּפ ןיא ןטּפַאשלעזעג עשידיי יד ןופ
 טייקיטעט-טעטירַאדילָאפ יד

 ןעמונהַאפ רעבָא ךיז טָאה דנַאברַאֿכהרעקרעװטנַאה רעד

 עשידיי יד ןופ ןקערעטניא יד ןקידייטדַאפ טימ ןיולב טשי

 .ךיירקנַארּפ ןיא רעקרעוװטנַא

 עשיריי סָאדה סָאװ ,תונויסנ שרעווש יד ןופ קילבנָא ןיוא

 ןרָאי עטשרע יד ןיא !ןיוש ,ןייטשוצסיוא טַאהעג טוָצה קקָאפ

 יד ןופ קיִלבנָא ןיא ,דנַאלשטייד ןיא הלשממ-רעלטיה רעד ןופ

 טַאהעג טָצה ןליוּפ ןיא כושי רעשידיי רעד ססָאװ ,תושחגנ

 ןוא עשיטסישַאפ ,עשיליוּפ עשימייה יד דצמ ןייטשוצסיוא

 --עווטנַאה רעד טָאה ,ןשטנעמ-"עיצַאנַאס , עשיטסישוַאפ-ָארּפ

 -לעזעג עשידיי ןוּכ דנַאברַאכ ןטימ ןעמַאזוצ דטַאברַאפ--עק

 אי עטיירב ַא ןריפוצהוד ןפלָאהענטימ ןויטקַא ןטפַאש

 טשדע יד תבוכק ,ןליּפ ןיא רעד 3 עשיריי יד תבוטל עיצקַא

 רעה ןהא םזישַאפ ןופ תונבדק

 רעד וצ טָאה דנַאברַאפ-דעקדעװטנַאה רעלַארטנעצ רעד

 -וצ טעברַא - טעטירַאדילַאס רענענַאטשרַאפ טיירב רעקיזָאד

 -עבעגעגרעביא ,רעטבילַאב רעוו .רעוט עטסעב ענַייז טקייטעג

 -ונ םוחנת ,דנַאברַאפ-רעקרעװװטנַאה םענופ טנעדיזערּפ דעט

 ,תורוש יד ןופ רעביירש רעד ,טנעקיזעהּפ-עציװ רעד ,ןַאטלעד

 שּכנו בלב ךיז ןבָאה ,רעוט-דעקרעווטנַאה עדע:דנַא ךָאנ ןוא

 תבוטל עיצקַא-טעטירַאדילַאס ןוא -ספליה רעד טימ ןבעגעגּפָא

 -רעטנוא עשידיי עֶלַא ףיוא .ןליוּפ ןַײא ךעלרעדניק עשידיי יד

 ןעוב טָאה ,החמש ַא ףיוא

 -ירב עשידיי א יד רַאֹפ .כעמוס עסיורג טלטוַאזענ

 .רעטסעזווש ןוא רעד

 רעצנַאג רעד ןופ ץ;טערעפנָאק עסיורג ַא ךיז ןָאפמרעד ךיא

 רעציזראפ רעה .ןירַאּפ ןיא יטייקכעלטפַאשלשזעג רעשוידיי

 רעלטסניק רעשידיי רעסיורג רעד זיא ץנערעּפנָאק רעה ןופ

 רָאטּפלוקס רעד -- רעש רעקיצרַאה ,רענעבעגעגרעביא ןווא



 -עמַא ןיא גירק ןופ טייצו סעה ןיא ןברָאטשעג) ןָאסנָארַא םוחנ

 תבוטל טעברַא-ספליה רעד רעביא עיסוקסיד רעד תעב .(עקיר

 רעשידיי רעד ןטעוטעגסױרַא זיא ,ןלױּפ ןופ רעדניק יד
 טָאה סָאו ,דלעה דעד ;דרַאכצרַאװש םולש ,דלעה-סקלָאּפ

 ןקיטולב םעד ןסָאשרעד ןוא ףובכ ןשידיי םעה טקידייטרַאפ

 -עג טלָאמעד טָאה ,ארוילטעפ קישטשטאחגָאּב ןוא טנייפדןהיי
 יא בָאה עיצקא רעקיטציא רעה זיב ,ןדיי רעהירב , ג=נָאז - 0 יא ר ר

 זַא 0 טַאהענ ךיא בָאה ןרָאי-רעדניק ענייק ןיא ;ןגָאמ

 קידצ -דמק עט?ייצעג ןופ נווכז ןבילוצ םייטש טקעהו יד

 ןעמ ןוא ןשטנעמ עטסָארּפ

 היא .ןענעקרעה וצ .ײז יװ טשינ . טסייוו

 -ילעב עשידיי יד טָא ןיא ןעזרעד טציא ייז בָאה ךיא

 טַאטשרַאוו רעײז ,טעבריא רעייז קעווַא !גייל סָאװ ק

 ןרַאפ גרָאז רעה טימ ןבעל ןוא בייה ןטימ ּפָא ךיז ןבעג ןוא

 ןעז טָא .דניק ןשידיי
 ."רנצםרואפ-דע; רעוו

 -טנַאה ןופ רעװט יד ןענעז סָאד  ,ייז

 / 1: כב 2

 א - = - = ם : - א - ריז : י
 -שטייד ןיפ .המחלמ-טלעוו וה בהג ןיוש זיא סע

 םוי = יי יורא : וש ןדז 5
 עשיליוּפ יד ץענעהג ןשיליוּפ .םוב טקיששעגסיורצ ןרעו דנַאק

 ַאדילַאס עטיירב ַא טריזינַאגרָא טרשוו ףכיּת

 ןוטפ ןופ חנַאברַאפ םענוּפ

 טטרע העווטנַאה ןקארטנעצ

 עטלַאק "ר ןיא .טלעג עמוס עסיודג א ,טייצ רענעי רַאפ

 רעד ןיא ,עיצַאגעפעד זַא ןישנָאבז ןייק טראפ גע=-רעטניוו
 רעזנוא ,טנעדיזערפ רעזנו ךיז טניפעג =ש רעבכצטױי ןו
 ןעזנוא נעריזערפ זנוא טניפעג הע רע עוו ןופ

 טקיש ךיירקנַאהּפ ןְיִא בושז רעשידיי רעד ןד ונ טניירפ

 -רעקטיה רעהו ןופ תונברק יד עיצַאנעלעד רעה ךרוד העביא

 -רעטנוא עשילַארַאפ ןוא ףליה עלעירעפַאס ןזיז חלשמפ

 .כב

 ַא טקיטומרשהד יה

 א רער סנצאה

 וו ןישנָאבז ןיא ןבעל רעייז

 ייז .קלאפ ןשידיי

 ןריזינַאגרָא יז
 ןופ הוכ םעד אי

 יד רַאפ ןלו
 יז .טייקיטעטדדוטלוק ַא 2 ר - ,רעדניּק

 עטסקיצרַאה ערעַײז עיצַאגעלעה רעד ה רעביא ןקיש

 -יוצנַאהפ עד קנַאה ןוא גנונעקדענָא עפיו= רשיז ,ןשטנווו

 5 ןשיז

 עיצַאּפוקָא ןוא גירק ןופ טייצ

 שונָאטנַאס יר ףיוא ךיק ןוק-סקלַאפ יד

 רעשידיי רשד ןופ .עגַאל יד .המהלמ יד םיוא טכעדּב סע

 -רַאפ .ןופ רעוט 1 ייא .טסנרע טרעוװ טײקכעלטּפַאשלעזעג

 גוי יי*
 עװטנַאה טי

 זיי זי בא זיד
 םענופ טייקיטעט 6 ןעוו ,טלָאפשעד סנטסָאּפ ע ן

 את ןווטדיזטרפ רטדר ינצג טלאג
 ןופ טנעהיזערכ ער ןיא טָא

 -ור-= רווד :איררז'!די יז +ר אאד :ר ןזוי*
 ערּפ רעד ,ןַאכלערונ ןקַארטנעצ

 יא ןטפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאכדאפ םנעופ ס:עדיז

 ןעמ .תולייה עשז רעלטיה יד זירַאּפ ןייק ןײרַא ןעמוק סע
 א

 , ןו= =י'

 ןענעז סָאװ
 -ילאפ רעזנוא ןביוהוצנָא

 ךיא ףערט ןטשרע םעד .טייקיטעט-ףליה ןוא טעטירַאד
 ואס רעקסירב ןופ טנעדיזעהּפ םעד ס

 ןעמַאזוצ ידכ ,זירַאּכ

 -עצנַאג ןייז טימ ןעמאזוצ עיצַאטרַאּפעד ףילא ןעמוקענמוא)

 .(ההּפשמ

 ,רעוט ןבושח םוצ ףיורַא רימ ןעמוק עדייב

 -ערּפ-ןרע --- ןוא סעטעיסָאס עקינייא ןופ טנעדיזערּפ

 ןניירפ ,ןטפ יי ןוכ דנַאכוװַאפ םנעופ טנעדיז

 רעזנוא .תפ םיא ןרעלק רימ .שטיוועלעקנַא

 .ךוזַאב

 ב) טסעג ךעלקעז ענעדישרַאפ סיױרַא רעש טסענ ףכית

 אס ענעידישרַאפ

 ,רָאנ ךייא טמענ ,טשינ רעמ ןיוש א סעטעיסָאס

 טימ ןטעכהַאוצטימ טייהג ןיב ךיא ;גָאמרַאפ ךיא סָאװ

 ."ןעמואזוצ ךייא

 יד טימ טָא

 : 4 = 5 .ו 42 ײ+ , 6 2 דא = = ד ײז

 הרע ( היזזח אייר - : , י-ויא* * טו
 -+םוא-רעטעּפש םעד ,טעברא-ספליהו רעזנוא וװצ וצ ןעיצ ריב

 עטעיסָאס רעשילַאק רעד ןופ טנעדיזערּפ ןטבילַאב ,םענעמוקעג
 םעד ,םענעבעגעגרעביא םעז ךיוא יוװ ,דחַאבצרַאוװש

 ןופ טנעהיזערּפ םעה ,ץרַאה םעטעזלָאג םעד טימ ןשטנעפ

 -וקעגמוא רעטעּפש זיא רע ךיוא) .ווָאקרעב טניירפ -- הדזע

 .(םוניהיג-רעלטיה ןיא א
 -יחיי רעד ןופ רעוט רעה זנוא טיט טעבוַא םעדו רעסיוא

 ,ןַאכצלָאה רעזייל -- עיסימָאק רעלאקידניס-רעטניא רעש
 .(טריטרַאּפעהו רע ךיוא)

 וענעז ןעלטימדץנַאניפ ערעזנוא .רעווש זיא טעברַא יד
 ןבעג ףרַאה ןעמ .רעסע וצ ןעמוק ךעלגעטינָאט .עטצענערג
 .ןשטינעמ 600 רַאפ טיורב-טנווַא ןֹוא גָאטימ ןסע

 טרעוו ?טניאשזד , ןופ רעטלעג ענעבילבעגרעטיא ירד ןופ

 זנוא וצ לָאמ ןייא טמוק סע .ןבעגעגסױהַא טש/נרַאנ זנוא
 ןופ רעטריעלעד ,ינרַאשט לואינד רעביירש רעד .עיצַאגעקעד
 דַאי רעה ,"רעלאקכ: ינַאלָאק , ןופ רעוט רעד ןוא "טניאשזד,

 ןיא ןירַא טייג שטיוװָאבוקַאי רעה רעד יװ ףכית .שמַיװָאבוק
 ,וַאמלעדונ טנעדיזערּפ רעזנוא ןטרָאה טפעהט רע ןוא ךיק

 ךיא סייו טציא טָא, :"ןגרָאמ טוג, ןראפ ךָאנ ,הע טגאז . /. - -- *



 ריבורּפ ךיא .שיוטסיװא-רשטרעוו רעפרַאש ַא רָאפ טמופ סע

 טכוזדַאפ ,אכהדא  :ייז גָאז ךיא .רעטימעג יד ןקיאודַאב

 .סעקירוב ןופ רָאנו רעבָא ,טיור זיא רע ,טשרָאב ןטיור רעזנוא

 -קרַאמ ןופ ןייר זיא סע ,שיילפ טקַאהעג רעזנוא טכוזרַאפ

 .."םזיס

 "טניאשזד ,-ןופ העייטשרַאפ ,ינרַאשט לאינד רעביירשו רעד

 ,ןציטש-עטנוא זנוא טלָאװעג טלָאװ ןוא שיטאפמיס דָארג ןיא

 רעריּפנָא יד רָאנ
 .ןפלעהט לימ זנוא

 לָאז ןעמ זַא ,םעד ןגעק ןענעז ָאלמַא יהי ןופ

 -ַאק , ַא זיא'ס זַא ןסייהעג טָאה סע

 ,ןפלעה טשינ ןעמי ףרַאד ןטסינוטַאס ןייק יש יךיק עשיטפינומ
 .ןדיי עטוג

 רע:"ײיהעג רעשידיי רעד טימ ןדנובהַאפ

 ןוא דנַאטשרעדיוװ רוַאפ דנַאברַאפ טציא)

 ןבעגעג זנוא טָאה עכלעוו

 ,ייז ייב

 ג ןייז ייז ןגעמ

 ךיז ןבָאה רימ

 "ומעטירַאהילַאס ,

 ,("ןָאינוא,) ףליה רעקיטייזנגעק
 , .עיריסבוס עכעלשדוח ערעקוגעד ַא

 יה ןופ טנעהיזערּט רעה ןפלָאהעגטימ ליפ זנוא טָאה סע

 .ןיטשרוב לארשי רעריײרַאמ רעד ,םענַאשרַאמ עשידיי
 ןופ ןַאמלרעּפ רעקעב רעד סרעדנוזַאב

 רעשיילפ עשידיי יד ,טלעג ןָא טיורב זנוא ןבעג ,ַאורפַאכ יר

 ,רעקעב עשזדיי יד

 -זייּפש -- ןבלעװעגדייּפש עשיהיי ײד ,שיילפ ןנוא ןבעג

 -ירב זנוא ןפלעה עלַאו ,םערָאו ּפָא ךיז ןפור א .ןטקױדַאהּפ

 .טעבהַא-ספליה דעקיטכיוו רעזנוא ןיא ךעלרעד

 ןעגנַאלרַאפ יףישזוא ןופ ןדיי "עניורב, יד
 סיצַאנ יד םימ ןטעבראטימ ןלָאז רימ

 (טַאהנהוי) "ףישזואק ןּופ ןדיי עניוהב יד ןעוו ,רעטעּפש

 ןיא ןוא ??כב ךיירקנאהפ ןיא ןקיטלעוועג ןעמונעג ןבָאה

 -ךָאפ יד .טרעגרערַאפ ןרָאוװעג עגַאל רעזנוא זױא ,טרפב זירַאּפ

 .טפָא ץונַאג ךיק ןיא ןעמוק ןגעלפ "ףישזוא , ןופ רעייטש

 יא רעטשרע רעד ךָאנ ,1941 יַאמ ןיא

 ,רנַאלָאר ַאלדןָאב ןוא עיוויטיּפ ןיא ןדיי עשידנעלסיוא 0

 שטיייח יד ןּופ תרשמ רעשידיי רעד ךיק ןיא ןעמוקעג זיא

 עכעלטע רעד .ןָאנַאד-- ףישזוא, ןופ רעייטשרָאפ

 -פיוא טלָאװועג טָאה "רָאטאדאבאלאק , רעקיראי קיצכעז ןוא

 ןופ גנוהינרעטנ

 וצ ןעיורפ עעשיידיי יד טפוד סָאװ ,טַאקַאלּפ ַא ךיק ןיא ןעגנעה

 "רַאפ ןבָאה ןשטייד יד .רעקנעה ערעזנוא רַצפ "ןטעברַא, ןייג

 רעה ןוא ןעיורפ עשידיי 12000 ןלעטשוצ לָאז עט טגנַאל
= 
 ןלָאז רימ זַא ,טלָאװעג טָאה ןאנַאד רעייטשהאפ-

 ."ןרעה, עשטייד שנייז ןקעמשנדירּפוצ ןפלעה םינ

 טָאה ןאנַאד .טגָאזעגּפָא ךיז בָאה ריסי זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 -אק , עשטייד ןןרשוו ןלָאז ריכי זַצ ןגייצהעביא טלָאװעג זנווא

 טימ טימ ןטעברַא עלַא ,רע טגָאז ,שטייטס, ."ןחָאטאראבאל

 רע ."?עלַא יוװ שרעדנַא ןייז ןדיי ןלָאז סָאװרַאפ ,ןשטייד יד

 תושח ןיא ןייגרעביא לָאז ךיק יד זַא ,טניילעגרַאֿפ זנוא טָאה

 יד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא שיטקַאּפ .ה .ד "הישוזוא , .ןחפ

 ."ןעדוי עכעלצונ , ןרעװװ ןלָאז ,רעוט עלַא ,רימ זַא ןוא סיצַאנ

 1 רעהייא זַא ,ןטלאהעג רעבָא ןבָאה ךיק דעה ןופ רעוכ יד

 ןטפַאשלעזעג עשידיי

 לָארײנָאק ןרעטנװוא ןעטשברַא וצ

 = ייז .ְךיק יד ןכַאכרַאַּכ לצ

 ןטקודָארּפ ענעבכ

 רעסעב זיא ,ןשטייד יד ןה

 טרעטיא יד

 .ךיק יה ןסָאלשעג ןוא רעפע יה חַאפ
 -ילבע טליײטרַאפו

 ןטסָאּפ ןייז ףיוא טברַאטש ןַאמלעדונ םוחנת

 זירַאּפ ןיא

 -ערּפ רעכעקסעגרַאפמוא רעזנוא .ןָאיל ןייק קעווַא רָאֹפ ךיא

 ּפ ןיא 8 רעבָא טביילב ןַאמלעדונ טנעדיז

 ַאטנַאק ןקידרזסכ ַא ןיא םיא טימ ןע

 עבעגעגרעב א ערעזנוא טיכ ךיז ךיא ףעדט ןָאיל ןיא

 ןֹוּכ טנעהיזעדּפ רעקיטצ א ,רעטקַאה רעוט-רעקרעװטנַאה
 -יטציא  ,טטיװָאבוקַאז + ,דנַאברַאפ-רעקרעװטנַאה ןלַארטנעצ

 ףכית .סייו ,,א2?עסילש טניירפ ידו טימ ,רעריסַאק רעק

 ,גנוקמַאז-טלעג ,עהעּפערג .ַא ךרוד ןטרַאד רימ ןריפ

 רעביא ,ןטלא רעזנוא רעביא קיש

 .זירַאּפ ןיא ןַאמ

 ריוט סָאװ

 -ל?עדונ טניירפ םענעבעגעג

 יא טייטש ןַאמלעהונ םוחנת
 ַאטשרעדיוו רעד ןיא

 כ

 וא טקַאטנָאק |

 ןיא זיא רע .גנוגעווַאב-דנ

 -דַאנ םישודק ערעזנוא טיימס ,טנארג דערפלַא ,ינראשט .ב טיי

 רעשודיי רעד ןופ שכעלטרָאװטנַאהַאפ יד טימ ,רענטוק ,רעל

 רעזייל ,ןַאכהעסעב דערפלַא ,עיסימַאק רעלַאקידניסרעטניא

 .ןַאמרעדעל סַאשז !וא ןַאכצלָאה

 -וי ןכ-16 ןופ עיצקַא-גנורינרעטניא רעשישטוייח רעד ךָאנ

 רָאֹפ סע זַא ,ןַאמלעדוג ןּופ ווירב ַא רימ ןעמוקַאב ,1942 יל
 רַאפ ,ענעבילבעגרעביא יד רַאֹפ ףליה קידנעגנירד ךיז טרעד

 .רעהניק ןוא ןעיורפ ענעטלַאהַאבסיוא ,עטעוװעטַארעג יד

 -סקלָאפ רעד טימ גנוהניברַאפ ןיא ךיז ריס ןלעטש ףּכית

 סע ווו ,ןָאיל ןיא גנוגעווַאב-דנאטשרעריוו רעה טימ ןוא ףליה

 קַאשז .ןץדוי טרעבלַא ,יקסיַאה .א קיטעט סרעדנוזַאב ןענעז

 -טלעג עכיי-גלָאפרעה א ךדוד רימ ןריּפ ןעמאזוצ ; ןיוואר

 עמוס עסיורג ַא טלמַאזעג טרעוו טייצ ךָאװ ןייא ןיא .עיצקַא

 יי טניירפ רעזנוא רעביא ןקיש ריס סָאװ ,טלענ

 ןהעכ טָאטש ןיא .ןָאיל ןשטייד יד ןעמענרַאפ 1942 ףוס

 -ייד יד ןגעק 0 יי עטנפָאװַאב יד ךיז

 טזייוו גנוגעװַאב-דנַאטשרעדי עשידיי יד .רעדרעמ עשוט

 ןדייל ןשטייד יד .טּפַארק 2 -שימַאניד רַיא סַײרַא

 8 גנוגעווַאב רעזנוא .דוַארגנילַאטס ןיא הלּפמ עכיורג יד

 רעד ןופ ןזיירק עלַא ןיא גנוקריוו ןוװ א עמ רעמ ןוא רעמ ץילַא

 .גנורעקלעפַאכ רעשידיי

 ןיב ךיא ,לוש ןיא ןדיי יד ןופ דיירפ יד קנעדעג

 .ןענוזַאד ןתעב הרושב .עטוג יד ןגָאזנָא ןעמוקעג

 ןרעוו סעיסערּפער יד .לַאטורב רעט ץלַא ןרעוו ןשטייד יד

 -ױוװ יד רעבָא ,ןדיי ןעמ טּפַאכ ךעלנעט-גָאט ..טקרַאטשהַאפ

 .טייקיטעט דיא רָאפ טצעז גנוגעווַאב-דנַאטשדעד

 בעטנאמ ,זולוט ,?בָאנעהג ןייק טלעג ןעלכַאז רֶאפ ךיא

 יי א ןמבילַאב רעזנוא טימ ךיז ףערט ךיא ווו

 -רַאפ-רעקרעווטנאה ןלַארטנעצ ןופ רַאטערקעפס-לַארענעג ןטימ
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 ןעמַאזוצ ןוא וצ קרַאטש רימ טפלעה רע .ןַאמלעמ השמ ,דנַאב

 -יא ףכית ןקיש חימ טָאװװ ,טלעג עמוס עסיורג ַא רימ ןעלמַאז

 .ןירַאּפ ןיא ןענַאמ?עהונ רעב

 ןביירש רימ .רעגרע ץלַא ןדיי ןופ עגַאל יד טרעוו זירַאּפ ןיא

 .ןָאיל ןייק ןעמוק לָאז רע ,ןַאכלעדונ טנעדיזערפ רעזנוא וצ

 טביירש ,רעוט-סקלָאפ רענעבעגעגרעביא רעד ,ןַאמלעדונ רעבָא

 טכַארטַאב רע רָאנ ,ןַאמ רעטלַא ןַא וליפא זיא רע זַא ,זנוא
 ןופ ןטסָאּפ ןייז ןזָאלדַאפ טשינ רָאט רע .טַאדלָאס ַא יו ךיז

 ,דנַאטשרעהיוװ ןוא ףליה

 .טשינ ווירב םוש ןייק םיא ןּופ רימ ןבָאה טיייצ ערהעגנעל

 .ןטכַארטוצרעביא סָאװ טשינ ןסייוו רימ ,קיאורמוא ןענעז רימ

 ןוא זירַאּפ טימ טקַאטנָאק ַא סט ךיז ןעימַאב רימ

 -רעדעל קַאשז רעוט ןלַאקידניס ןופ ווירב ַא רימ ןעמוקַאב טָא

 רעקיצרַאה רעזנוא זַא ,טימ זנוא טלייט רע ןכלעוו ןיא ,ןַאמ

 -רעקרעוטנַאה ןלַארטנעצ ןופ טנעדיזערּפ רענעבעגעגרעביא

 ןיא ,ןמּפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאפ םענופ ןוא דנצטרַאפ

 -ץרַאה !ַא ןופ ןברָאטששג םיצולּפ 1942 רעכמעווָאנ ןומ-6 םעד

 ןופ ןייּפ יח ןטלַאהסיוא 'טנעקעג טשיצ רעמ טָאה רע .עקַאומוא
 .קלָאפ ןשידיי

 רעוט עטסעב ערעזנוא ןופ ליפ ןרילרַאפ רימ
 יינספיוא ןעיוב רימ רעבָא

 -ַאטורב ןופ געט ןענעז עיצַאּפוקֶא רעד ןופ געט עטצעל יד

 ,רנַאטשרעדי ןטקרַאטשרַאפ ןופ ךייא ןוא סעיסערּפער על

 ןשיזיוצנַאדפ םענופ דנַאטשּפיוא ןטנּפָאװַאב ןשיד?עה םענופ
 ןטסַאהרַאפ םעד ןגעק ןדלעה עשזדיי ערעזנוא ןופ ,קלָאפ
 -אנוש

 רעטלא רעזנוא סיצַאנ יד ןופ וטעדראמרעד ןלַאפ ןָאזל ןיא

 רעטבילַאב ןוא רעוויטקַא קידנעטש רעד ,ןַאמלעסילש טניירּפ

 -רַאקעיּפ רעקרעוטנַאהזיובו יד ןופ טנעהיזערּפ רעה .רעפעפ

 עד זיא רע .ןנָאלשעג ךעלרעדרעמ ןוא טריטכערא טרשוו יקפ

 רעד יא .קירוצ ןעמוקעג טשינ רעממ ןױא ןרָאוװעג .טריטרָאּפ

 טעדרָאמעגסיוא ךעלגעטדנָאט ןרעוו "קולנָאכ א הסיּכת

 .וחיי רעשרעהנוה

 -םיוא-סקלאפ ןופ ,המקנ ןופ געט יד ןָא ןעמוק טא רָאנ

 ךיז טנכער טנגוי עשידלעה רעזנוא .גנוייחפַאב ןּופ ,דנאטש

 -נוש עקידתוירזכא ערעזנוא טימ טנַאה ןיא רעוועג טימ פא

 ןופ טקיניירעגסיוא טרעוו ךיירקנַארפ ץנַאג ,ןָאיל ,זירַאּפ .םיא
 .םירעוו ענירג יד

 -לַארענעג ןטימ !עמַאזוצ .זידַאּפ ןייק קירוצ ןעמױק רימ
 גנוטַא ארַאב עטש עהע יד ףיונוצ רימ ןפורו ןַאמלעטי 3 רַאטערקעפ

 בַאק ַא ןיא רעו-רעקרעווטנַאה ענעבילבעגרעביא יד ןופ

 .עשזנַאהעב יר ףיוא

 1 ש:

 -וצ ןליוו ןטסעפ ַא טיפ טיינַאב טהעוו טייקיטעט רעזנוא

 -ַאזינַאגרָא א עשידיי עסיורג רעזנוא ןעיובוצפיוא קיר

 רעזתא ןעיוב רימ .הנַאברַאּפ-רעקרעװטנַאה םעד -- עיצ

 .יינספיוא םינינב עכעלטפַאשלעזעג ערעזנוא ,ןבעל



 ןטפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאפ רָאי זש 78

 2 טיי וא הי עא =

 זירַאּפ ןיא ןנעל שידיי טרעדנוחרַאי רענלַאה ַא
 2ש6-2ע וושש ןעוועג סע זיא ,תיעט ןייק טינ בָאה ךיא טאה יי יט = .(ץַאלּפױדי) קירוצ רָאי 48 טימ זירַאּפ ןיא

 -ַאּפ ןיא טַאקידניס רעשידיי רעטשרע רעה ןשיניײטַאל ןיא טניווועג ,רעטציא יוװ ױזַא

 -עד טָאה טַאקידניפ רעקיזָאד רעל .זיר ףױא -- עיזַאשזרוב יד ןוא ?ײהַאוװס

 ןופ רעדילנטימ 8070 טלייצעג טלָאמ .סרַאמ עד םַאש
 -ָארּפ-ןייר :סעיצַאטנעירַא ענעדישרַאפ

 ןטסיימַא --- ןוא עשימסינויצ ,עלענַאיסעפ

 .עשיטסיכרַאנַא --

 ןיא זירַאּפ ןייק ןעמוקעגנָא ן

 זיא בוׁשי רעשידיי רעד ..דָאי ןטטטס-*9

 רעד טיול .ןיילק ןעוועג טייצ רענעי וצ
 טרינימָאד טָאה ,טייקירעהעגנא-הכולמ

 -לעוו ,עינַאטַאק עשיסור ענעפורעג ױזַא יד

 -וטס ןופ סנטסועכ ןשנַאטשַאב ןזיא שכ

 -נַאב ןופ ןוא םיטילּפ עשיטילַאּפ ,ןטנעד

 -יליוּפ-שידיי יד .עיזַאושזרוב רעטריטארק

 ןענַאטשַאב ךיוא ןענעז ןטנַארגימש עש

 .םירחוס עטדיטָאהקנַאב ןופ סנטסדעמ

 -עז רעוט עלַאקידניס עקיטנעק יד ןופ

 --- לעּפרַאק רַאטעדקעק רעד :ןעוועג ןענ

 -ץגנֶא ןַא רעייז ,דיי רעשיזיוצנַארפ ַא

 קרַאטש ןייק טינ דעבָא ,שטנעימ רענעעז

 -נרע ןא .טסילַאקידניס רעטגייצרעביא

 :עועג זיא רעוט רעלַאקידניס רעטס -לעזעג עשידיי ןייק ןענעז ,ןעמוק

 -ַאב ןעוועג זיא סָאװ ,רעלזיירק ץַאנניא סע טא ךָאנ הורהאפפ ןוא ןטפאש

 ענייז יב ליפא -- ןעמעלַא ייּב טביל -לעועג יד קידנענעכעה טינ ,ןעװ

 ךיוא טַאהעג ביל םיא ןבָאה סע .רעננעק א סעּפע ןוא "תכוש ידמושו הרבח , טפַאש

 .(רעבעג - סטעברַא ענייז) ןענַארטַאּפ יד שטיוװָאדיװַאד .ו -ָאק עשיסור יד .טּפַאשלעזעגנ עשינעמור

 רעפזיירק זַײא ךודיש ןכעלקילג .ַא ךרוד טינ ןדיי עשיסיוּפ יד טימ ךיז טָאה שינָאל

 טָאה םוטכייר סָאד .דענַאיליט ַא ןדאוועג ןדיי יד ןופ גנוקיטפעשואב - טּפױה יד -גַארפ ענעהיובעטנייא יד ןוא =רבחעג
 -- רשטקַאראכ ןייז ןבראקזאפ טינ רעבָא .רחספ ןוא יירעדיינש: ;ןעוועג זיא -פיוא יד .טינ יאדווא --- ןדיי עשיויוצ

 .םזיאורטלַא ליפ ןזיוװעגסױרַא טָאה רע וי רעשידיי רעד ןופ טײקמַאזקרעמ
 -עב ןיא ןשטנעמ ליפ ןפלאהעג טָאה רע ןטַאקידניס עשידיי -עז יו ,ןטסיכרַאנַא יד ןגיוצעג ןבָאה

 ךָאנ טצעזַאה ךיז טָאק רע וװ ,ןָאסנַאז 2 ןיא ךיירלָאצ ןעוועג טייצ רענעי וצ ןענ
 םיא טָאה רָאי ןט-1943 יא .הנותח ןייז ןטימ טפַאשטנַאקַאב עטשהע ןיימ .זירַאּפ

 ןקידלש: סלאו טק;טסערַא ַאּפַאטשעג יד ךיו טכיוה ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג ןשידַיי ןַאד ךיז טָאה שיצַארגימע עשידיי יד

 ניורב וקיש יוװ ,"סנכערבראפ  ייר ַא ןיא ידניס-ירעלעּפַאש ןוא ןטשקסַאק ןיא ןיִא -נָאמ ןוא לצעלּפ ןפיוא טרידטנעצנַאק

 א עכעלקילגמוא יד ןופ ןרענַאל יד ןיא סלַא ןטָארטשנײרַא ןיב ךיא וװ ,טַאק יד .?יװקעב ןפיוא קינייװ ץנַאג .דטרַאמ

1 

 ט

 ןופ רעדניק 9 ןטלַאהסיוא ןוא עטרינרעט ,עשזנַא-ב אי רעד ןופ דעטעכ- א יר ןפייהעג טָאה לאויד דנצנידרעפ סַאנ

 ןעמ טָאה רַאפרעד .ןרעטלע עטריטרָאּפעד רעטעברַא ןַא רָאג ךיא ןיב ְךַאפ ווֵּכ שטָאפ ןופ 1 רעד ;(סַאג"ןדיי) ףיוושז עד

 קירוצ ייוש זיא רע ןוא טריטרַָאּפעד םיא ביוא .עשונַאהב - טיה-ןעמַאד רעד ןיא וויושז עד סַאלּפ -- לָאּפ .טס ָארטעמ



 79 זירַאּפ ןיא ןבעל שידיי טרעדנוהרָאי רעבלַאה ַא

 טיכ ןַא ,קיטעטשַאב ךיא .ןעמוקעג טשינ
 ַא ןעגנַאגעג ריולרַאפ זיא סע

 -עד רעטכע ןַא ,שטנעמ רעלעבָאנ ןטלעז

 .טניירפ-סקלאפ רעסיױרג ַא ןוא טַארקָאמ

 -סַאק ןיא רַאטע-קעכ רעטייווצ דעד

 -וָאזָאל דוד ןעוועג זיא טַאקידניס - ןטעק

 -רעטעברַאטיפ רעטסוויפקַא  ןייײז .יקס

 רעמעּפש ,יקסוװַאלסוגָאב טניירפ --

 -ערקעפ ןוא רעוט רעכעלסעג-ַאפמוא דעד

 -נוא , םייב עיצקעס רעט-4 רעד !ןופ רַאט

 .ןשטנעמ ערַאברעדנוװו עדייב .."ןאי

 ןאד זיא ןבעל לעהוטלוק שידיי !ייק

 -רַאנַא יד ייב רעסיוא ,ןעוװענ טשינ

 ןייק טריטסיזקע טשינ טָאה סע .ןטסיכ

 סע .ןירַאּפ יא גנוטייצ .עשידיי  ןייא

 ןופ ןעגנוטייצ עשידיי ןעמוקנָא ןגעלפ

 .ןָאדנָאל ןופ -- רקיע רעד ,דנַאלפיוא

 לעיצעּפס, :ןעגנוטייצצ יד ןופ ייווצ

 עט, ןוא ("?עשסעּפס, שילגנע ףיוא)

 -יפ םיש ןייק טאהעג טשינ ןבָאה "ןָאפעק

 ןעוועג זיא סָאד .פרהעװ ןשירַארעט

 רעד, גנוטייצ :עטירד יד .דנוש רעתמא

 ןיא סױרַא ךיוא זיא "דניירפ-רעטעבדא

 ןעוועג זיא רעבעגסיױרַא רעד ,ןָאדנָאל

 יד .(היי ןייק טשינ) רעקָאר ףלָאדור

 -ייצ ױד .עשירעמשטייד ַא -- ךַארּפש

 עשירַארעטיל טַאהעג ןיוש טָאה גנוט

 -רַאפ ןופ !עגנוצעזרעביא ןוא ןעלקיטדַא

 -קַאדעה םעד .רעביירש עסיורג ענעדיש

 -עגסיוא רימ זיא רעקָאר ףלָאדור רָאט

 זירַאּפ ןיא ןרעה וצ ןוא ןעז וצ ןעמוק

 טיול זַא ,ןגָאז זופ ךיא ןוא לָאמ ערערטמ

 רענייש א ןעוועג רע זיא ,גנוניימ ןקימ

 -עּפנָאק רערַאברעדנוװו ַא ןוא רענדער

 -ענ טָאה רע :שווי סרעדנוזַאב ,עיסנאר

 .טפַאשנסיװ ןוא טסנוק !זגעוו טדער

 ןטפַאשלעועג עשירוי

 -עג ןענעז סָאװ ,ןטַאקידניס יד ךאנ

 ןביוה ,ןענַאנרָא-סנבעק ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןעוו

 רעשידיי רעד ףיוא ןפַאש וצ ןֶא ךיז

 ,ןטפַאשרעּפרעק ערעדנַא זירַאּפ ןיא סַאג

 רוקעס עה עטעיסָאפ, ןעמָאנ ןרעטנוא

 ןבָאה ןטפַאשלעזעג עקיזְאד יד ,"לעיטימ

 ץנַאג .=ריסערעטניא ןבעל ןטימ ךיז

 טייקמַאזקרעמפיוא עצנַאג רעייז .קינייוװ

 טרירטנעצנַאק ךיז טָאה טייקיטעט ןוא

 ,טיוט ןפיוא

 סע :ןליּפשייב רָאּפ ַא ןענעז טָא

 -נעוו וי טניירפ ַא לָאײַא ךימ טפערט

 תעהק :ושלה הוב רימ וצ ךיז טעד

 טשינ ר א ףרַאד זירַאּפ ןיא ָאד ,רבח

 ןכעלגעט ןרַאּכ ןיולב ןפמעק ןוא ןגראז

 ןגעק ןפסעק ךיוא זופ ןעמ רָאנ ,טיורב

 ןעמ ןעוו ןיא ,טשינ ביוא לייו .טיוט

 ןוא גנַאל ןרָאי ןגיק ןעמ ןעק ,טברַאטש
 -כוא =שינ ריד ףיוא ךיז טעוװ רענייק

 ."ןבָארגַאב =שינ ךיד טעװ רענייק ,ןקוז

 ןעמ יױױזַא יו ,טניירפ ןיימ ךיא גערּכ

 :דימ רע טרעפטנע טוט ןנעק טפמעק
 נייא ךיז טסזומ וד -- טושּפ ץנַאג

 ךא ווו ,טּפַאשלעזענ רעד ןיא ןביירש

 ץלַא ןיוש ריד ןעמ טעװ טרָאד .ןיב
 ".ןרעלקרעד

 -ונעגנָא ךיא בָאה טייקירעגיינ סיוא

 ןיימ ןעוו ,לעיצעּפס ,גַאלשדאפ םעד עמ

 ןיא רע זַא ,טגָאזעג ריכ טָאה רעטנַאקַאב

 -עג רעקיזָאד רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 יד וצ ןעמוקעג ןיב ךיא .טּפַאש;לעז

 סיוא טפוד ןעמ .טעטימָאק ַא ןופ ןלַאװ
 ערעייז טימ רעהילנ 2 יד

 סלַא טלייוװעג זיא םקיא רבח :ןעלטיט

 1  ,ןטנעדיזערּפ-עציוו

 -ערּפ-ספליהעג 2 ,רַאטינַאס-טנעדיזעהּפ

 -עג 2 ,ײעפ עד טנעדיזערּפ 1 ,ןנעהיז

 -ימָאק עקינייא ןוא ןטנעדיזערּפ-ספליה

 -= םיכלמה-ךלמ רעה .רעדילנטימ-טעט

 עלַא רעביא טנעדיזערּפ רעד .,,ןייט ךיא

 ןייז ןטלַאה טלָאזעג יא ,וטנעדיזערּפ

 -טעּפש רעה בילוצ רעבָא ,"עהערדןָארט,

 טָאה ןעמ רעדייא -- טייצ רעד ןופ טייק

 גנוריגער עמגייווצרַאּפ ַאזַא ןבילקעגסיוא

 -סיוא עּפַאק ןופ סָאבעלַאב רעד טָאה --

 טַאטלוזער ןיא ,עירטקעלע יד ןשָאלעג
 סטנעדיזערּפ םעה בָאה ךיא סָאװ ןופ

 .ןרעה זצי ןעוועג הכוז טשינ "השרד,

 2 ,טנעדיזערּפ

 טרעשַאב זיא סע זא
 .ןָא טמוק

 רעטעּפש ןבָאװװ עקיניא טימ
 םעטופ רבק םייב .דילגטימ ַא טבואטשז

 ַא טנעריזערּפ רעבלעז רעד .טלַאה רטפ

 -סטלַאהניא ןוא רעבא ,עצרוק.ַא --- ערער
 = כו =ו העבכיא יז בו

 ןופ טנעדיזערּפ ,ךיא,.ך ע 7 ב ע ט ש

 ןופ םורבח שלא ןוא טּפַאשלעזעג רעד

 -וקעג ןענעז טפַאשלעזעג רעבלעז רעד

 םאה :"רעבמעמ , !צ ןרעזנוא ןטייקגַאב ןעמ

 רימ ןכלעוו -טיס ,רבח א ןעוועג זיא

 .ןעמעשו וצ סָאװ טַאהעג טינ ךיז ןבָאה

 -ּפָארַא טנעקעג רע טָאה ההפש ַא ףיוא

 טינ לָאמנייק ןוא ךעלזעלג רַאּפ ַא ןקָאל

 .םיא ןרעיײהַאב עלַא רימ .רוכיש ןעוועפ

 לָאז רע זַא ,םיא ןופ ןעגנַאלרַאפ דיכ
 -עייט .רעטעב חעטונ ַא זנוא דַאפ ןייז

 ןוא קעויַא ריד

 םעד ךָאט ."!טנוזעג ייז ַא ריד ןשטניוו
 -ּפָא רימ זיא דּפסה ןלענינירא ןקיזָאד

 ןרעה וצ טיטעּפַא רעד רעטייוו ;לַאפעג

 טנעדויזערּפ םעד

 -לעזעג העטייווצ ַא ןופ ?יּפשייב ַא
 רעטנַאקַאב ַא ך מ טפערט סע .טפַאש

 טמוק סע -- ?טסייוו ודא :טנאז ןוא

 -עג הנותח בָאה ךיא -- בוט-לזמ ַא רימ

 ."רעטכַאפ ַא סטנעהיזערּפ ַא טימ טַאה

 ַא ןעמונעג טָאה רע יצ עגַאדפ ןיימ ףיוא

 רעווש ןייז זַא ,רע טרעפטנע ,!דנ ךס

 ךָאנ ןדנ םענייש ַא טגָאזועגוצ םיא טָאה

 טנַאמרעד טָאה רע ןעוו .הניתה רעד

 -צעל רעד טָאה ,גָאזוצ םעד רעוװש םעד
 טימ עלעכיב ַא ןעכונעגסיֹורַא רעט

 ןייז ןופ טוטַאטס

 ןוא ,טנעהיזערּפ ןעוועג זיא רע ;רעכלעוו

 ןכלעוו ףיוא ,עלעכיב סָאד םִיא קידנזייוו

 טָאה ,עיפַאדגָאטַאּפ ןייז ןעוועג זױא סע

 -רעוו עקידננלָאפ טנָאזעג םיא וצ רע

 רעד זיא סָאד ,דנוק ןיימ ,טסעז :רעט

 0 ןעק רעווש ַא סָאװ ,ןדנ רעטסנעש

 א 2 טספרַאד .םעדייא ןייז

 ַא 2 6 ַא טסָאה וד זַא סוחי ןסיולג ַא

 ...טונעהיזעהּפ

 ןיר

 ןופ ךעייג רוה ! רכח רער
 ּש ץו=פ

 ןופ - ,טכַאשלעזעג

 ַא ןרָאװעג ןיב ךיא יױזַא יו
 -ָאטסנעשט רעד ןופ דילנטימ
 -נעייז טינ ,עטעיסָאס רעװַאכ
 .רעװַאכָאטסנעשמ ןייק קיד

 וצ זיא 1926 רָאי ןופ כיֹוהנֶא ןיא

 רענייש -לארשי-ץרא ןופ ןעמװקעג רימ

 ןיא טפָאהעג טָאה רעכלעוו ,קינעמילּפ ַא

 עשײמַָאנָאקע ןַייײז ןרעסעברַאפ וצ זירַאּפ

 םעיינ ןיא ןרָאי ?יּכיוזא ךָאנ .עגַאל

 ,טנלע ןהא דנו-ענ ןרָאי ?יפיוזַא ךָאנ ,דנַאל
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 ַא ךיז ייב ןבָאה וצ ןדירפוצ ןעמ זיא

 יד ןופ ךיז טנַאפרעד ןעמ .בורק ןטנָאנ

 סע .םייה רעטלַא רעה ןיא ןרָאי-רעדניק

 -ָאר - לענָאוצידַארט רעד ףיוא טפיווש

 קינעמילּפ ."לָאמַא , רעשיטנַאמ

 טנופעג זירַאּפ ןיא זַא ,ריפ טלייצדעד

 םיא טלָאו רע ,ןיזוק ַא םיירפ ןקיז דיז

 ןַיז טשינ רעבא סייוו רע .ןעז ןלעוװ

 .עמָאט ןייז ןיולב טסייוו רע .סעדרַא

 ןייק ןבע;עג טינ ןבָאה ןעגנוכוז עניימ

 .ןטַאטלוזער

 -וצ ַא קינעמילּפ ןיימ שמוק לָאמנייא

 "טנייה, גנוטייצ רעד טי רעטעהוירּפ

 -ייצ) רעקיזָאד רעה ןץא .טנַאה רעד ןיא

 רעד ןגעװ סנָאנַא ןא ןאדַאפ זיא גנוט

 -עג רעװַאכָאטסנעשט א ןופ גנודנירג

 -ָאק יד ןּופ ןעמענ יד ןשיוווצ .טפַאשלעז

 ץיימ :

 טטרירוגיפ טָאה רעדילגטיפ - טעטימ

 סקינעטילּפ ןיימ ןופ ןעמָאנ רעד ךיוא

 -םרנַאה רעװָאכָאטסנעשט עלַא .ןיזוק

 רעג סנָאנַא ןק זָאד םעד ןיא ןרעוו טייל

 סלֵא ךיז ןביירשנייא ןעמ;ק וצ ןפוח

 יד .טפ;שלעזעג רעד ןופ רעדילגטימ

 עפַאק 8 ןיא רָאפ טמוק גנולכַאזרַאפ

 קינעכילּפ ןיימ .וששְרַא זעד יר ףױא

 .ןייג םיא טימ לָאז ךיא זַא ,ךימ טעב

 רוס .ןפערט טינ רע טעװ ןיילצ ?ייוו

 -עג טָאה קינעמילּפ ןיימ .קעװַא ןענעז

 -ננעקעג רעד "יב .ןטכוזעג םעד ןענופ

 טימ טנאקַאט טרָאד ךִיז ךיא בָאה טנייה

 ןטיכ ךיוא יוװ ,דעדילנטיס שקינייא

 -עג ןטרָאד בָאה ךיא .ןיילַא טנעדיזערּפ

 -ני שטַינרענע ןוא עשיטַאּפמיס ןּפָאהט

 ,טייל עג

 ,טרעדנווורַאפ ןעוועג רעבָא ןיב ךוא

 טנעהיזערּפ רעד זַאו ,ןיז קידנסיוודעד

 טפַאשלעזעג רעווָאכָאטסנעשט רעד ןוכ

 רימו טָאה ןעמ .דיי רעסַאזלע ןַא רָאנ זיא

 ןופ טנעדיזערּפ ַא ֹוא ,טרעלקעגיוא

 וד .זיוצנַאהפ ַא ןייז זומ טפַאשלעזעג ַא

 טלדנַאהעג טָאה טנעדיזערּפ םענופ יירפ

 ןַאט רעד -- רע ןוא ,םידגב עטלַא טימ

 ךַאפ םלַא ןבילקעגסיוא ךיז טָאה --

 ךָארּפ ַא ןרָאװעג ןוא רע .טנעדיוערּפ

 ייר .ַא ןופ טנעדיזעדּפ רעלענָאיסעּפ

 .סענעיסאס

 רעד ןרָאװעג טנעיילעגרָאפ זיא סע

 ךיז .טָאה סע ןכלעוו םורַא ,םַארגַארּפ

 ףנַאז יז יװ ,;ייז ןירשי

 סע -עיסוקסיד עקיטּפעה .ַא טלקיװטנַא

 -ייא .ןסולשַאב ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענעז

 יה זַא ,זיא ןסולשַאב עקיזָאד יד ןופ רענ

 יױזַא ןריפיוא טינ ךיז 'קָאז רעדילנט מ

 ןעמ ווו ,ןטפַאשלעזעג ערעדנַא ןיא יו

 ןפַאש לָאז ןעמ רָאנ ,דובכ זיולב טכוז

 ַא ,עסַאק-ייל ַא יװ ,ןכַאז עכעלצונ

 ,לַאקָאק םענעטייא ףַא .,קעטאילביב
 עשיטַאמַארד .ַא ןוא ןסרוק עשיזיוצנַארפ

 ןכַאז ענייש עכלעזַא קידנרעה ; .עיצקעס

 ןשיוצ דיישדעטנוא םעד ?ידנעעז ןוא

 -עדנַא יד ןוא טפַאשקעזעג רעקיזָאד רעד

 ךיז ךיא בבָאה ,עטנאמרעדנביוא ,ער

 .ןביירשוצנייא ןסָאלשַאכ

 ןטנעדיזערּפ

 -לעזעג יה טריטסיזקע ,ןעעז רימ יװ

 ןגעוו טכירַאב םעד .רָאי 20 ןיוש טּפַאש

 -עּפ ייווצ ןיא ןלייטנייא רימ ןלעוו ריא

 "טעברַא; רָאי 10 עטשרע יד .,ןדָאיר

 -עטייב ַא טיכ טריזירעטקַארַאכ טרעוו

 טנעדיזערּפ ַא -- ןטנעדיזערּפ ןּופ שינ

 -שרע רעה .ּפָארַא טנעדיזערּפ ַא ,ףױדַא

 ,טגָאזעג ןביוא יו ,זיא טנעדי:ערּפ רעט

 .שטייד טדערעג ,רעסַאטע ןַא ןעוועג

 טָאה גנולמַאזרצפ רעניימעגלַא ןַא ףיוא

 לָאז ןעמו זַא .,נאלשהָאפ ַא טכַאכעג דע

 טלעג ןכַאמ וצ ידכ ,לַאב .ַא ןענדרָאניײא

 ,עדער ַא |טלַאהעג רע טָאה ייברעד - -

 :יחטעג רעביא ביג ךױא עכלעו

 טשרע סָאד לָאז רעטסעקרָא דעד זַא

 רע לָאז ןַאד ןוא ע:עילעסרַאמ יד ןליּפש

 -"עווקיּפ , וד ןליּפש

 טָאה עטלמַאזרַאפ יד ןופ דענייא ןעוו

 -קיּפ , טינ טגָאז ןעמ זַא ,טסרעמַאב םיא

 לָאז ,ןונ , :ןעירשעצ ךיז רע טָאה ,"שוו

 לָאז ןעכ כַאח

 ."עווקיּפ , יד ןליּמש

 ןטוטַאטס

 ַא ןעגנַאנעגנָא ןיא טייצ .רָאי

 ןוא ןטנעדיזערּפ יד ןטייב

 ןענעז םע .ןטוטַאטס יד ןטעברַאסווא

 -קַאדער ענעזישרַאּפ .ןרָאװעג טכַאמעג

 ןרָאװװעג טגיילעגרָאפ ןױא ךעלדנע .סעיצ

 -ַאטס ןלענָאיסעפָארּפ .ַא ןופ טוטַאטס ַא

 ייווצ

 ןופ ףמַאק

 ןטפאשלעזעג עשידיי ןוֿפ דנַאברַאפ רָאי |

 ןיא רעכלעוו ,טוטַאטס ַא ,רעכױמ-ןטוט

 ,שרעהנַא סָאװ טינ ,ןעוועג ךעלטנגייא

 ַא יד ןופ ןטוטַאטס יח ןופ עיּפָאק ַא יו

 -ץג ןבָאה ךיא עכלעוו ,ןטפַאטלע:עג עט

 ןוא ,זירַאּפ ז א ןעמ:קנָא ןיימ ייב ןפָארמ

 דעג ןעמונעקנָא ,"קילג טימ , ,זיא םאוו

 רָאּפ וַא ךיא ריטיצ ?יּפשייב םלַא .ןרָאװ

 : ןפַארגַארַאּפ

 -:ירגעג ךַיז טָאה ןדיי יד ןשיוװצ .1

 רעקיטייזנגעק ןופ עטעיסָאק ַא טעד

 ןופ םניירפ "יד, ןעמָאנ ןטימ ףליה

 ."װָאכָאטסנעשט

 זיא עטשיסָאס רעד ןופ ליצ רעד .2

 -וורפ ערעייז ,רעדילגטיס עריא ןבעג וצ

 ןופ רעטלע יא רעדניק ערעייז ןוא ןע

 -נעמו ןרַאפ רָאי 18 ןזיב טַאנָאטכ ןייא

 הנותח רעייז זיב ןוא ,טכעלשענ ןכעל

 ..8ַא טכעלשעג ןכעלביַױו ןרַאפ ---

 .טיוט ןופ לֵאפ ןיא רבק ןקידנעטש

 דילגטימ םעד ןבָארגַאב ןכָאנ טשרע

 יה ןעמוק ,רעדניק ןוא "ורפ ןייז טיי

 עיציטש-טלעג ַא !בעג :ןצעזעג עלַאיצַאפ

 דילגטיכה רעוווטקַא ןַא ,ןעוו ,לַאפ ןיא

 .קנַארק טרעה

 ןכלעז םעניא ןפַאהגַארַאּפ עכלע:ַא

 ,יײז לעװ ךיא .71 ןאהַאפ ןענעז טסייג

 לעוו ךיא .ןענעכעהסיוא וטינ ,ךעלדיטַאנ

 -ערּפ עליפ ּוד ןשויווצ :דוס ַא ןגָאזסױא

 יד ןיא טריגער ןבָאה סו ,ןטנעדיז

 ,ןעועג ךיוא ךיא ןיב ,רָאי 10 עטשיהעי

 ןטלַאהעגנָא טָאה ננודיגער ןיימ רעבָא

 רעטשרע רעה ףיוא ןיוש לייװ ,גנַאל טינ

 ,טּפַאשטנעדיזערּפ ןיימ ןופ גנולמַאזרַאפ

 זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבענעג רימ ןעמ טָאה

 ךיא כיוא ,ןגָארטּפָא ךיילג ךיז זימ ךיא

 ...רענייב עצנַאג טימ סיײהַא ליוו

 ןפיוא רעכיילג רַאֹמ ןענוּפעג בָאה ךיא

 וצ טינ ןגינעגרַאפ (וא דובכ ןקיזָאד

 .-..ט'רַאװו

 סעיסוקסיד

 ?רָאי 10 ענשרע יה ןופ טייקיטעט יד

 ןיא םנטסרעמ ןענַאטשַאב זיא סע --

 סע עכלעוו .ץא ,ןטוּפפיד ,םעיסווקסיד

 ךיוא טקילײטַאב ,ןטלעז טינ ,ךיז ןבָאה:

 א ןופ רעטסומ ַא זיא טָא .ךעלקנעב יד

 -- ןטנעדיױערּפ ייווצ ןשיוװצ עיסוקסיד



 טרעדנוהרָאי רעבלַאה ַא

 רעד ןעוו .םעיינ ַא ןוא םענעזעוועג ַא

 עי טָאה טנעדיזעהּפ רעיינ

 טקיששגרעדנַאנַאפ רע טָאה ,טכַאמ יד

 -רַאופ 6 ןַא ףיוא ןעגנודַאלנייא

 -ענ ןיא 0 רעד ןיא .גנולפאז

 עכיוה טימ עלעווירב ַא טגיילעגייב ןעוו

 2 וד רַאפ לַארָאכ --- ןוארּפ

 --ַאֹפ עקַאטי ךיז טָאה טיבעג םעד ףיוא

 ןיב ךיא יוז יױזַא .עיסוקסיה יד ןהנוכ

 ול ןַא ןבעג וצ ןּכורַאב טינ

 ןטגיילע:ייב םענופ עיזעאּפ רעה ןגעוו

 ןבעגרעביא ןיולב ךיא ?עװ .עלעווירב

 טָאה עלעווירב סָאד סָאװ ,עיסוקסיד יד

 .ןפורשגסיורַא

 -:עק עיזעָאּפ ןייד טימ : .זערּפ .ווענ

 ..."רצי רשא, ףיוא ןצונַאב ךיד וטכ

 ןצנצגניא ךיד בָאה ךיא :.זערּפ רעיינ

 .. טרָאד

 גייל ךיא ןוא :זערּפ ;.וועג

 .װ .א .א לשעט-לטסעוו ןיא

 ןופ טַאטליזער רעד

 -ידרעטייוי עדעי זַא ,ןעוועג זיא "םעיסוק

 ןכַאמ - ןזויכ ןעמ טגעלפ גנוקמַאזרַאפ עק

 : ייוו ,עפיַאק רעדנַא ןוצ ןיא

 וש ןעמ טי רעב

 א דרַאפ ןלעוו

 0 ְו
 = -{ =! - =! יי =

 רע 5 -+

 - ןשטנעמ עטסנרע

 - טעביא עטסנרע

 -ץג טריפעג זיא ןּפוא
 "טשברַא

 ַאזַא ףיוא טָא

 יד ןרָאװ

 נעש ןיא רָאי 10 עטשרע

 -עדנַא יד א א ;טפַאשלעזעג רעוו

 זיא סע זַא ,ןבעגוצ ךיא זומ ,רָאי 10 ער

 ,ננורעדנע עלַאסָאלָאק ַא ןטָארטעגניירַא

 -לעועג רעװַאכָאטסנעשט רעד ןיא "וו

 דער ָאד .ערעדנַא ןיא ךיוא ױזַא ,טכַאש

 -אוטסנעשש רעד ןגעוו זיולב רעבָא ךיא

 עיינ ןעײוקעגרָאפ ןענעז סע .רעווָאכ

 ַא ןרָאװעג טלייוװעגסיוא זיא סע ,ןלַאװ

 -רַאעג טָאה רעכלעוו ,טנעדיזערּפ רעיינ

 טינ טָאה רע .ןדײשַאב ןוא ליז

 עשיטעַאּפ-ךױה - ןייק טיס ןעגנולקעג

 ,תוצילמ ןָא טדערעג טָאה רעי .ןזַאהפ

 .ךעלכַאז ןוא גולק רעבָא ,גנוגערפיוא ןָא

 ןוא רעטפַאהנסיוװעג א ןעוועג זיא סָאד

 טָאה רש .שטנעמ רעכעלטרָאװטנואַאפ

 -פיוא ענייז זַא ,םעד ןנעוו טגרָאזעג ךיז

 רע לָאז טפַאשלעזעג רעד ענונב ןבַאנ

 -ערּפ רעקיזָאדה רעד .תומלשכ ןרופסיוא

 ַא טכַאהבעגניײרַאז עי טָאה טנעדיז

 םדוק .טפַאשלעזעג רעה ןיא ןבעפ יינ

 ןופ גוי יד טקיטיײזַאב רע סָאה

 טָאה ןַאד וקסיה יד { א ךעלקנעכ

 -קרעמפיוא שצטַאג ןייז טרירטנעצנאק רע

 -ָאס יד ףיוא שייקיטעט ןוא טייקפַאז

 -רעד טָאה רע עכלעוו ,ןגַארפ עלַאיצ

 -רַאפ ,ןפוא ןטסוויטיזָאּפ ןפיוא טקידייל

 ןטסערג םעד תמאב טנידהַאפ רע סָאװ

 -פרעדַאכטיױות רעדעי .ביול ןוא קנַאה

 טָאה רע כָאװ ,סָאד ןגָארקעג טָאה דעקיט

 נירק טפרַאדעג

 סָאד ,טנעדיזערּפ רעקיזָאד רעד

 םעד וגעוו .יקסוװַאלצַאהװ טניירפ זיא

 ןגָאז ןעכ ןעק יקסווַאלצָארוװ

 לטעטשי ַא ןיא :בר םענעי ןגעוו יװ ױזַא

 -ָאפעג טָאה ןעמ .בר ַא ןבראטשעג זיא

 -- םוקמ אלממ ַא ךעלנייוועג יוװ טרעד

 2 ןעמוקעג עא סע .בה רעדנא ןא

 ןופ ןטָאנקעג -- רענייא .ןטַאהידנאק

 ַא סרעדיינשו יַא --- רעטייווצ דעה ,סוחי

 םעד ןעמונעג ןעמ טָאה ךעלריטַאנ .ןוז

 ןסחי רעד טָאה השרד -ןייז ןיא .ןסחי

 עהייז ןייז .סוחי /וצנַאט ןיי

 ןגעו דפס .ַא ןבירשעגנא טָאה כד רעד

 יװ ןָאטעג טָאה רעטָאּפ ןייז .ם"במר

 טניירפ

 81 זירַאֿפ ןיא ןבעל שידיי

 םיא טעװ ןעמ ביייא .רע ןוא ,עדייז ןייז
 יװ ױזַא ןָאט טעװ ,בד ַא רַאפ עמ
 ןייז ןיא רעטייוצ רעד .רעטָאּב ןייז
 ןיו ןעק רע זַא ,טגָאזעג טָאה השרד
 -ָאפ ןייז לייװ ,ןפורַאפ טינ סוחי ףיוא
 עדייז ןייז ,רעדיינש ַא זעוועג זיא רעט

 = .עקוצטניא םאה/ .רערינש א ךױא

 סָאװ -- טגָאזעג .רעדיינשה ןב דעד טָאה

 ןופ ןבעגרעביא ןעק ןוא קנעהעג ךיא

 רעקידננלַאפ ןייז זיא סָאד ,רעטָאפ ןיימ

 -יינש רעטונ 8 ןייז ןעכ ליוװ :;קנַאדעג

 םענעגייא ןייז ןבָאה ןעמ ןזומ ,רעד

 -הַא יד טריכ יקסװַאלצַארװ -= ."טינש

 -לעזעג רעװַאכָאטסנעשט רעד ןיא טעב
 ...טינש םענעגייא ןייז ףיוא טּפַצש

 ןרעוו ןכָארטשעגרעטנוא רעכָא זומ ָאד

 וד בייא זַא .טַּקַאפ וי ביז רעד

 -נַא ןִא ןעמוקַאב ןכָאה ן=ּפַאשלעזעג

 ַא ןױלב טשינ סע יא ,הינּפ רעד

 רָאנ ,ןטנעדיזערּפ עקיטכיט ערעייז קנַאד

 םעד קנַאה זא -- רקיע רעד ןוא --- ךיייא

 ןטפאשלעזעג עשידיי יד |ופ דנַאברַאפ

 "ןָאינוא , רעד קנַאד ַא ,ךיירקנַארפ ןיא

 יד ןַאגרַא - סקלָאפ םעד קנאד ַא ןוא

 -וצ שלַא ןטעבדאא עכלעוו ,"עסערּפ עיינ

 דָאקע רעד רַאפ ךעלדיטרעדמוא ;שמַאז

 -עסעברַאפ רעשיכַאװָאֿפ ןוא רעשײימָאנ

 .ךיירלנארפ ןיא בושי יט םענופ גנור
 :ףור ןשסייה ןיימו טימ קידנערַאפ ךיא

 !ןטפַאשלעזעג עשידיי יד = ןלָאז

 ןבעל לֵאז !"דנַאבהַאפ , דעד ןבעל לאז

 !"עסערּפ עיינ, יד ןוא

 -ַארקאמכעד עטקיניידַאפ עלַא ןּבעל ןלָאז

 עשידיי סָאה ןבעל לָאז !תוחוכ עשיט

 !קְלָאפ



 ןטפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאפ רָאי ןעצ : 82 יז

 ןטייצ עקיטנייה זינ עקילַאטַא ןופ
 ןופ ענייא ןעוועג זיא "םילוה רוקיב , .עקנַארק יד ןוא ,לָאמַא טשינ זיא סָאװ ,"עיצוטיטסנַאק עשידייח רעװנוא טיול

 עשוידיי יד ןופ לָאצו יד זַא ,תמא זיא'ס .ןכַאז עטסקיטכיוו יד -רעביא -- "סעטעיסאס , יד !בָאה ,"בתכב, ןעוועג קידנעטש

 ןנעלפ יז .סיורג ןעװעג זיא ןטנַאק ענעי ןיא םידיוטקָאד רער וצ טרעהעג -- ןטפַאשלעזעג עשיּפָאדמנַאליּב יד טּפױה

 יד ןעוו ןַאד ,ץַאל העייז ףיוא םידָאפ ןלעג ַא טימ ןרױצַאּפש טניפעג ךיירקטַאהפ ןיא ,ליּפשייב םוצ יוװ ,ךייקנ ,"הלחק,

 ...עטַאל עקעג עסיורג .ַא ןגָארט טפרַאדעג ןבָאה ןדיי ערעדנַא עקַאמ סע טגעלפ עמ .תורבח-הקהצ יד ירעכו רעד ייב ןעמ
 טליּפשעג ןבָאה ייז ןוא .זירַאּפ ןיא ןעוועג ךיֹוא זיא ױזַא עיגָאלָאנימרעט יד טניפעג ןע2! ןוא "הקדצ לש הּפוקע יד ןפוה

 -ולָאוװער רעד ןופ טייצ רעה ןיא עלָאר עשידָאטסיה יא ןליפא ןַא ,טזייוו סָאװ ,("תבש , אתבסמ העה ןיא) דומלת ןיא ךָאנ

 ,רעטשרש דשר ןעוועג רַאונערג חלג רעד זיא ,=נַאקַאב יז .עיצ ןגעלפ'ס .עטכישעג עטלַא-רוא רעייז !ןבָאה "סעטעיקָאס, יד

 עיצולָאוװעה רעשיזיוצנַארבפ רעח ןופ טייצ רעד ןיא טָאה סָאװ ("סעירָאזָארט ,עקיטנייה) "םירבזג , עקעיצעּפס סה יז

 .ע'צַאּפוסנַאמע עקירטעטשלוּפ ַא ןהיי יד רַאפ טרעדאפעג ןבָאה ייז .("ןטנעדיזעהּפ , : יז ןענעז טנייה) "םיסנרּפ , ןוא

 ןוא ןדִיװ זנוא רַאפ ןעגנוטערטסיורא ענייז טמירַאב ןעטעז'ס ,יווװ סעיצוטיטסניא עכלעזַא ,ןטייצ ענעי ןיא ,טנעקעג ןיוש

 -יניא רעד קנַאה ַא ,קירוצ זהָאי ליפ טימ .סעדעה עסייה ענייז אבב  ןיא ןוא טיײלדעמעהָא רַאפ "סעניטנַאק , ליּבשייב םוצ

 רעמיטניא רעד )ןילאב - םיוכנירג ןטנַאקַאב ןופ וװיטַאיש -עט ןענעז'ס ..."יוהמת , :ןכיק-סקלָאפ יד ןעכ טפוה "אהתכ

 ןדָאװעג טעהנירגעג זיא (ןאירב דיטסידַא ןופ רעטעכהאטימ יימ ןקיטפעשַאב ך ז ןגעלפ פָאװ ,סעטעיקאס עלעיצעּפס עוו

 -טרעדניה םוצ ,"רַאוגערט חלג ןופ טניירפ , ןזפ "עטעיסָאפ,, א יד ןסענרַאפ טשינ לָאמנייק ךיוא טָאה ןענ) ןוא ,םישובלמ

 -קע טּפַאשלעזעג יד .ןטצעל םעד ןופ גאט-סטרובעג ןקירָאי ןיוש זיא'ס ..."אשידק ארבח, יד ןעוועג זיא סָאד ןוא :עטיוט

 -וקַאב וצ ןפלָאהעגטימ ליפ טָאה יז ןוא ,טנייה ךָאנ טדיטסיז ַא ףיוא .ןעמרָאפי עשיטַאדקָאטעד וצ ץנעדנעט א ןעוועג ןַאה

 ןגעוו ןטנעמוקָאד עשיראטסיה ןוא ןלַאירעטַאוכ) ײלרעלַא ןעמ ררעּפ ייוװצ ןעיטשַאב ןעמ טגעלפ ןטסָאּפ ןכעקטרָאװטנַארַאּפ
 .גנוקיטכערַאבכיײפג רעשידיי רַאפ רעפטעק ןןכיורג םעה טָאה ןעקכ .כָארטנָאק ַא ןבָאה ןפוא ַאזַא ףיוא ידכ , ,ןענָאז

 וצ טלעטשענוצ טָאה רַאוגערג זַא ,טנַאקַאב ךיוא זיא'ס ןעמענָא 2 א ןענאזרעּפפ שקיצנייא זַא ,טלָאװעג טשינ
 -יסנאמע ןגעװ עיציטעּפ ַא "גנולכַאזרַאפ א רעד ...טנַאה ַא טקעהטש סָאװ ,םעה ןייז ןד ןוא ןסולשַאב

 -ערטרַאּפ ךרוד ןהָאװעג ןבירשעגרעטנוא ןיא סָאװ ,עיצאּפ ןנסקרַאטשמַא 60 ומנַא 0 ןבָאה "סעטעיסָאס, יד

 ייז) ןטייצ ענעי ןופ "סעטעיסַאס , עשידיי ײלרעלַא ןופ רעמ ,טײרּפשעצ ןוא םייזעצ זע ןענעז םיבושוי עשידיי יד ןעוו

 ; טנעהיזערּפ רעד ,טדײמשהקָאג .י :("תורכח , ןפור ךיז ןגעלפ יד ןענָאמרעה עמ ףרַאד = ןגעוו ןדער דימ זַאי הא

 -רעּכ .י ,אפמאק - לעד ,ןָאדנַארב .6 ;אנוגַאל-זעּפָאל םהרבא טנַאק רענָאיניװַא םעק ןיא ןטפַאשלעזעג עשידיי עטגייווצרַאפ

 .ערעדנַא ליפ ןהא אהיערעּכ ףעזָאשז ,יוועק יכדרמ ,זעהנַאנ א ןבילבעג טשינהָאג זיא ייז ןופ .("ןץאיסענעוו ַאטמָאק,

 -ַאסי העזידַאּפ יד ןופ רעריפ ײלרעלַא יד ןופ ןעמענ עלַא יד עמו א ,תולהק שטמירוַאב יד רעמ ןַארַאפ טשיט ןענעז'ס יו

 יירד יד ןעװעג ןטעדטרַאפ ןענעז אד זַא ,ןייוו "סעטעיס עי רעטקַאהַאכ זיא'ס .םירפס עטלַא ןיא ןרוּפש טניפעג

 יד ;םוטנדיי ןשיזיוצנַאקפ םתס ןוא רעזירַאּפ ןופ ןטנעמשלע ייוצ טימ טקיטפעשַאב ךעלכעוטּפױה ךיֹז ןבָאה ייז זַא

 -עג ויא סָאד .רענָאיניװַא יד ןוא רעזעטוטרָאּפ יד ,דעסַאזלע ןופ "ןהשטיזטַאהט , יד ,ןדיי עקידנזיירכרוד יד : ןעמעלבארּפ



 עקילָאמַא

 רפ ןץיא ייפ אשלעזעג עשידיי יד ןעוו

 .עיצולאוװער רעסיורג השה ןופ רָאי

 ןיא ,1789 ןיא ךיירק

 יד ןבָאה אפונ זירַאּפ 4

 א ץיניווָארּפ רעד א תעב ,טקיטיירַאפ ךיז - טעכעיסָאס,

 חלנ ןופ ןטייצ יד ןזיוועג טָאה זירַאּפ .ןסיירכורא ךיז ייז

 טנעקעט ךיז 2 םיבשות א יד זַא ,ליפשוייב ַא רַאוגערג

 טגָאז ,עיראטסיה יד .ענעמוקעננא-יינ יד טימ ןקיניירַאפ

 ןעמוקַאב וצ ידכ ..:ןרזחוצרעביא ךיז ץנעדנעט ַא טָאה 5

 -וצ םוטנדיי ןופ ןנייווצ עלַא ךיז ןבָאה ,עיצַאּפיצנַאמע י

 א א

 סעוציזָאּפ עטרעבָארעד יד ןטליצחרעד וצ ידכ ןוא

 ..?םויסַאר םעד ןוא םזישַאפ םעד ןפטעקַאמ וצ ידכ

 ,1914 ןופ גירק םעד ברע ,עקָאּפע רעזנוא וצ רעטנענ ןיוש

 סעיצוטיטסניא ןוא ?סעטעיסַָאס, לָאצצ עשּפיה ַא ןעוועג זיא

 -ניא רעד ,לָאטיּפש סדלישטָאה יו יז ןופ עקינייא ,זירַאּפ ןיא

 -נעיב עד טעטימאק , רעה ,םימותי תיב ,ןָאעל זיִאמ טופוטס

 עקיראי-190 ןייז ט יי ןעמ טָאה 1938 ןיא) "כנַאזעפ

 -טעטש ןלעיצעּפס ַא ןגָארטעג ןבָאה ,ערעדנַא ןוא (ץנעטסיזקע

 ןריקנַאב רעטמירַאב יַא ןופ רעהָא ,עירָאטסיסנָאק רעד ןופ לעּפ
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 ןהא .?

 ןופ ןטפַאשלעזעג ןעקועג ןיוש ךיוא רעבָא ןענעז'ס .עילימוַאפ

 -דייט עשידיי ןופ ןיוש םוצ טנַאשלעזעג ַא ,"םידכח תלימג,

 ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,עדעדנַא זוא ןכיק-סקלָאפ עקינייא ,ךעל

 -עג ןיוש ןעמעז ייז ליױװ ,רעטקַאװַאכ ןשיטַאדקַאמעד רעמ ַא

 -ןטנַארגימע ענעמוקעגנא-יינ ןופ ימ רעד זופ ןײקודָארּצ א ןשװו

 ,1882 רעבכעטּפעס ןַײ-2פ םעד ,קירוצ רָאי 68 טימ ןוא

 ַא ?עננוטייצ קעזירַאּפ יד ןיא :עטעייפ טנעקעג ןעמ טָאה

 סָאװ ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעפ ,!דיי 900 ןופ ןַאװוַאדאק

 זיא ,דנַאקסור ןיא ןעמָארנָאּפ עשידַאצ יד ןופ ןפאלעג ןענעז

 טריפעגכרוד זיא סָאוװ ,עיצקַאער יד .זירַאּפ ןייק ןעמוקעגנָא

 -עיבָאּפ ןטמוחַאב םעד ךרוד !זַאקּפ ןגנעהטש ַא טיול ןראוועג

 םזיטימעסיטנַא ןקרַאטש ַא ןפורעגסױרַא טָאה ,וועיצסָאנָאד

 יד .ןטירד םעד רעדנַאסקעלַא ןופ עירעּפמיא רעסיורג רעד ןיא

 סָאװ ,ןצעזעג-?ועיטַאנגיא עטנַאקַאב יד ,1889 יַאב ןופ ןצעזעג

 רָאנ ןבָאה ,"שגַאל עשידיי יד טהילוגעה , ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןבָאה

 :ןעמָארנָאּפ עיינ ןפורעגסיו-א סָאװ

 82 ןטייצ עקיטנייה זיב

 ןעמוקעגנא ןענעז סָאװ ,ןדיי יד

 ,סעדָא ןופ ןטנגעג יד ןופ ךעלכעזטּפיוה טמוַאטש

 ןבָאה "סעטעיסָאס , עשוידיי .ווָאקרַאכ

 ןעמו:עגפיוא זייוולייט ייז טָאה ןעמ ןוא טלענ טלמַאזעג טָאה

 אש ןָאקָאלּפ ןסַאג יד ןופ רעזייה עטייבעגיוא דיינ יד ןיא

 בחוכ רעד ןעוועג טשינ רעטצעל רעה ןעד זיא) וס - ןעשזיוא

 : טָאה רטרַאמנָאמ םעד היוא ;(..."? ןדיי ןקיביײא,, ןופ

 .ָאנַאנהֶא רַאװלוב םעד ףיוא טצשזַאכ ייז ןופ ?ייט רעטסעדנ

 ןקוקנָא קיטנוז עלַא ןעגנַאגענ ןענעז רעזירַצּפ רעטנזיוט ןוא

 טמיטשוַאב ןעוועג זיא'ס .רעטיווונייא ערעייז טימ ןקאדאב יד

 :סערעטניא רעוװַאקישט ַא ךיוא רעבָא ,תונמחר ןיפ ליפעג יא

 ..?ןשינעפעשַאב ענדָאמ עא יד ייז ןענעז דעוו

 ןוא קסנימ

 ןעמ ,טריזיליבָאמ ךיז

 -ינָארכ רעטמירַצט רעד ןםיחשעג ןַאד טָאה "ָארַאגיּפ , ןיא
 -ַאטַא ןרָאװעג ומפֶא ץנַאג זיא סָאװ ,דיי ַא ,ףלַאוװ רעבלַא רעק
 -ַאגיפ , ןיא ןוא .ןָאמירד רַאודע טימעסיטנַא םעד ךרוד טריק
 ףלָאװ העבלַא טָאה 1889 רעבסעטּפעס ןט-28 םעד ןופ "אה

 -ירט ןגעוו ןובשח .ַא !בענּפָא ךיז ליהו 0 ביוא , : ןבירששעג

 -נוהראי ןט-19 ןיא עיצַאזיליוװיצ רעד ןופ שחַאמ ןלַאפמו

 סעידוטש עפיט ןכַאמ ןוא טייוו ןייג טשינ ןעכ ףרַאד ,טרעד

 זיא ָאנאנרא רַאוװלוב ףיױא דיצַאּפש ןַא .ןקעטָאילביב יד ןיא

 "םעטשיסָאס  עשיסחיי .עקירעמַא ,ןעוועג טטײנ ןַאה זיא'כ

 -עג ןוא עמ מ עקיטיונ יח ןפַאשעג ןיילַא זירַאּפ ןיא ןבָאה

 ןופ עיצַארגימע יד טרילינעד ןוא טרידעּפסקע ןוא טעװועטַאר

 ןוא קרָאהינ ןייק ןרָאפעג ןענעז סָאוו ,"םיטילּפ, עקַא יד

 ךעלק'נייא ערעייז .בושי ןשידיי ןסיורנ םעי- טיובעג טרָאד

 .קירוצ זנוא וצ טנייה ןעמוק

 -ַארגימע עייט וַא זירַאּפ ןיא ;ביוהעגנָא ךיז טָאה 1939 טייז

 יהכ 2 "עלעיצעּפס , ועמװנעג ךיוא ןעמ טָאה ןַאד .עיוצ

 .ןמנַארגימע עיינ יד ךַאד ַא טיפ ןגרָאזדַאפ וצ

 -קינייא יד .טקַאפ ןכלעז םעד רַאַּב ריפ ןעייטש טנייה ןוא

 .ןעמעקבָארּפ יד טימ ךיז ןעמענרַאּפ ןטנַארגיפע ענעי ןופ ךעל

 ןוא םיטשו רעזנוא ןרעה ןזָאל "סעטעיסָאס , עהעונוא ןוא

 .ןדָאטעכ שיימ טימ רעדירב שיינ ערעונוא !קידיזטרַאפ
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 ןטפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאּפ רָאי ןעצ

 רעפשעקפ עט יי
 "תוכהוח ןשיווצ םיוב ַא , ךוּב םענופ

 ;גנוריצ ןטסקיליײה ,ןטסרעייט יו ,רעזודלעה יד ףיוא קירטש טימ ייז עז ךיא

 .גנודנעלב טימ היאר ןיימ ןסיירַאפ סָאװ ,בייל ןיא ןליוק ןופ רעכעל טימ

 -- גנורירַאב-ןכרָאש רעייז רעה ךיא רעביפ ןוא גנונַאמרעד ןופ טכענ ןיא
 עוו ןיא .יװ ,טקערטשעגסױא טנעה יד טימ דיל ןיימ ןיא ןיירַא ןעמוק ייז

 טערב ענרעצליה יד ,עטסָארּפ יד ,תוחול יװ ,ןגָארט ייז ,ךיז טכַאד רימ
 = וע ,רעטכיל יוװ ,לשיט ןיימ ףיוא םיוא יז ןלעטש ןוא ,םירבק ערעייז ןופ

 .גנודנ

 ךעל
 ,ךעלטעטש עשימייה ןופ ,םרעלעק ןופ ןגייטש ייז יװ ןייש רעד ןיא עז'כ ןוא
 . רעטכינרַאפ ןשטייד ןופ ּפולס-טיוט םוצ זיב ,זולוט ןופ טָאּפַאשע םוצ זיב

 -- הרוּבג רעשידלעה ןופ ץירָאלג רעד טימ טבלַאזעג ןוא טּפלַאזעגכרוד ּפעק טימ

 .ךלהמ סכיירקנַארּפ ךרוד ןענַאּפש רעייז רעה ךיא ,םוקנָא רעייז רעה ךיא
 ,הרוש ןיימ ןעמענ ערעייז ןופ תויתוא יד רַאפ גנע ןוא זיא ןיילק ,ָא
 ַאלַאװ ןוא עינומ ,סאקינלָאר ןופ ןעמענ רַאפ ךעלטערב ןענעז'ס ןיילק יו

 ,ןעקנופ יוװ ןבילקעג רעדניק עשידיי ןופ ןרערט יד ןבָאה יז

/ 

 -- םירפיוא ןופ עטצירּפשעצ סרעטילּפש ןיא טלדנַאװרַאפ ,ןטיברַאפ ןרערט יד

 .ןעקניזראפ וצ טנייפ םעד -- טנפעעג ןפיט עקימוהת ךיז ןבָאה'פ ןוא
 .תורפוש ךרוד הלואנ ןופ תורושב יװ ,רעצרעה ןיא ךליהּפָא רעד זיא קעוװַא

 לפייוצרַאפ ןוא גָאלק ןיא רעגניפ ענעכַארברַאפ ןופ קַאנק םעד ןבָאה ייז
 .ןיּפש ןיא טלדנַאװרַאפ -- רעגניפ יד ןוא סָאש ןקיכליה ןיא טלדנַאװרַאפ
 ןארו -- טלפכענ ,טלּפָאטעג ןטכיש ןיא עטסיוו יד תוכשה יד ךיז טָאה'פ ןעוו

 ...ןזיוװעג ןיז-ילּכ רעייז ןופ ןרער יד ,רעגניפ יװ ןבָאה סע

 ,סטרעפוק ןוא ,רעצרעה ןיא גנַאלקּפָא ןַא טרעטיצ ךָאנ .ןגיושטנַא ןענעז ייז

 ; ןרינעווופ --- ווירב-סגנונעגעזעג ,סעיווקילער יװ ,טכַאמרַאפ ןגיל'ס וו ו
 סעפול יד ןעיירש סע .דײשּפָא ןופ למרומעג טימ ריּפַאּפ סָאד טכרָאש סע
 ןריפ סָאװ ,ןגעטש יוװ ,עמורק יד ,עטצעל יד ּתורוש יד ןענעז'ס ןוא

 ןסָאשעצ תומולח ללח ןיא ןבעווש סע וו ,טנעווךעגנוטסעפ וצ

 קיב ןוא ץדנַאמָאק-לייטרוא רעקיגָאטרַאפ ןופ טשינ רָאנ

 זעג ו ,ןסָאלפעג ןעמאוצ רעליימ יד ןופ טולכ ןטימ גנַאזעג ךָאנ טָאה'ס ווו

 סָאװ סנגרָאמ יד ןופ ןיגַאב יװ ,טניישעג טָאה גנַאזעג ךרוד טולב ןוא

. 



 ןטפאשלעועגנ יד ןופ נעוו רעד

 ןטקַאּפ ןוא ןרעּפיצ



 קח זי



 דנַאברַאפ

 ןופ דנַאנרַאפ

 87 רענליוו יד ןופ

 ךיירקנַארּפ ןיא רענליוו יד
 רענשטנעל טנעדיזערּפ

 שנּפיוװו

 ןוא טסייג ןופ טָאטש ,ענליוו
 ,טכַארטרַאפ ךעלשידיי ,ענלי

 ,תוליפת עליטש ןעלמרומ סע ווו

 .טכַאנ רעד ןופ תודוס עליטש

 ,תומימ
* 
 ו

 יי
 ו

 יי
1 

 ,םולח ןיא ךיד ךיא ץז לָאמטּפָא

 ,ןייט ענליוו עטבילעג סייה

 ָאטעג רענליוו עטלַא יד ןוא

 .ןייש ןקידלּפענ א ןיא

 ,טָאטשמיײיה רעזנוא ענליוו ,ענליוו
 ...רענַאב ןוא טפאשקנעב רעזנוא
 ןעמָאנ ןייד טפור סע טפָא יװ ךַא
 .רערט ַא סױרַא גיוא ןיימ ןופ

 -ליוו רעשידיי רעד וצ טייקנדנובעגוצ  ןוא טפַאשקנעב יד

 -רוטלוק עריא וצ ,ןטלַאטשנַארעל ןוא ןלוש עריא וצ ,עג

 -קַאז םוצ ,ךעלסעג-ָאטעג עמורק .עריא וצ ,םעיצוטיטסניא

 רעוטהדוטלוק ןוא רערעל ענעבעגענרעביא ווװ ,לדלעוז רעטער

 ,טייקשיריי וצ עביק יד =צנַאלפעגנייא זנוא ןיא ןבָאה

 -שטנעמ ןוא טּפַאשרבח וצ ,טייהשטנעמ ןּוא טפאשנסיוו

 ןצ ךיז ךיירקנַארפ ןיא רענליוו יד ןסיוטשעג טָאה ,טייקכעל

 ןלָאז סעיצידַאדט עטוג יד ווו ,רדַאק ַא ןפַאש וצ ןוא ןדיּפורג

 .ןרעוו טיצעזעגראפ ןוא ןטלאהעגפיוא

 ןָאספלָאוװ .7 ןופ טסקעט

 יקסנַאשלא .א ןופ קיזומ

 רעטערקאז עלעדלעוו סָאד עז'כ

 ,טליהע:נייא ןטָאש ןייז ןוא

 רערעל ןבָאה סע םייהעג ווו

 .םליטשעג טשרודנסיוו רעזנוא

 םעדָאפ ןטשרע םעד טָאה ענליוו

 טבעוועג ןַאפ-טייהיירפ רעד ןופ

 -- עריא רעדניק עביל יד ןוא

 .טבעלַאב טסייג ןטרַאצ ַא טימ

 ,ןכייט רענליוו ,ךעלסעג רענליוו

 ,לָאט ןוא גרַאב ,רעדלעוו רענליוו

 ךיז טקנעב סעּפע ,טעיָאנ םעּפע
 .לָאמַא ןופ ןטייצ יד ךָאנ

 -לשוו ,"ךיירקנַארפ ןיא רענליװװ יד ןּוּת דנַאברַאפ , רעד

 ןרָאװעג טעהנירגעג זיא ,רעדילגטימ 934 טנייה טלייצ רעכ

 סַאלּפ ,"םונימרעט , ?עטָאה ןופ בוטש-רעלעק ןיא 1998 ןיא

 .זירַאּפ ןיא קילבוּפעד ַאל עד

 -טימ גָאט וצ טנייה ךָאנ ןענעז רעדנירג יד ןופ עכעלטע

 ןָאדרָאג עינַאמ :טניירפ יד) .גנוטלַאװורַאפ רעד ןיא רעדילג

 -עציוו ןייטשנייפו .נ (-עציזרַאֿפ) רענשטנעל .ס (ןירעהיסַאק)

 -ער) ןָאסמיס (רַאטערקעס .נעג) רעפייגלוש .א (רעציזרַאפ

 .(עיסימָאק-סנָאיזיו



 יד וצ ץַאזננעק ןיא ,דנַאברַאפ ןופ עבַאגפיוא-טּפיוה יד

 יד ןֶא בייהנא ןופ ןעוועג זיא ,ןטּכַאשנַאמסדנַאל ןטסיימ

 יד ןוּכ ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק עטשרע יד .טעכרַא-רוטלוק

 -עזירַאּפ םייב ןעמָאנ ַא ןּכַאשענ ךיילג ייז ןבָאה רענליוו

 ןענעז ןעגנוקייוורַאּכ ןוא ןטנוװֶא ערעייז ןוא .בושי ןשידיי

 .טכוזַאב טװג ק'דנעמש ןש'

 -רַאּפ ןרַאפ ךיז טָאה ,ךיירקנַארּפ ןופ גנויירפַאב רעהו ךָאנ

 .םעלבָאדּפ-ספליה רעד ןיא טלעטשעג דנַאב

 ןרעגַאל-עיצַאטרָאּפעד יד וצ יד ןפלעה

 עי ,םימותי ענעבילברַאפ

 הער ייד רעטשרע

 ןופ טעטימָאק

 נ ? ףיוא סטכער ןופ ןציז

 ןעייטש סע .רעוועקצוס .א ,רענשטנעל ,ןָאדרָאג וורפ ,רעפייגלוש
 ,ןזייאנערב רעינישזניא ,יקסנופיל יורפ :ייר רעטשרע רעד ןיא
 ,קנאלפ יורפ : ייר רעטייװצ רעד ןיא .ָאביל ,סודיּפַאל יורפ

 .סלעדיא וורפ ,וועראזאל ר"ד
: 

 ןיא םיבורק יד ןעניפענסיוא ,תוחּפשמ יד ןפעט נשו צפיוא קירוצ

 .וו .א .א עקירּפַא ,עקידעמַא ,דנַאלסור ,עטליוװ ,ךיירקנַאדפ

 ץיא .טיילסהנַאל ערעזנוא רַאפ טייקיטכיוו רעסיוהג ןופ

 -לעזענ עשידיי יד ןופ דנַאברַאפ , םייב עסַאק-ייל יד ,ןעוועג

 ןופ ןערערעפ תואולה ןבעגענסױרַא .טָאה סָאװ .,"ןַײפַאש

 -נייא קירוצ ייֵז ןפלָאהענטיס ןוא טיילסדנַאל ערעזנוא

 .ןטַאמשרַאװ רשדַא ןעטנוניווז !עטריטיואור ערעַייז ןענעהרָאוצ

 -סהנאל ערעזנוא ןופ ףליהטימ! רעכעלטניירפ רעד קנַאד ַא

 יה ןוא "ףילער רענליוו , רעד :דנַאנסױא ןיא ןטפַאשנַאמ

 ןטּפַאשלעזעג עשידיי גאיריוז ווי ריוו*

 ,עדַאנַאק ןיא ףילער רעד ,קרָאי-ןײנ ןיא ?ענליוו }

 ןטכַאשנַאמסרד !טַאל עועזנוא ןוא ,ףילעד רעגודובסעטַאהָאי ר

 ןזייק טנעקעג ןייוקייט רימ ןבָאה עניטנעגרַא ,עילי,ַארב ןיא

 טלעטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ףליה ןוב ןעמעקבָארּפ ערעווש יד

 תוכייש ןטייקירעוװש

 עטרעדנַאװעגנייא-יינ יד

 ןיא

 -קנַארפ ןיא רעירפ ןבָאה עכלעוו ,ס וו

 רעהַא ןעמוק םָאװ ,רענליוו ןענעז סָאד .טבעלעג טשינ ךייר

 ןופ ןכייקבעלגעמ ןכוז ,ןרעגאק עשטייר יד ןּופ לַאגעלמוא

 .רעטייוו ןהָאֹּכ וצ דעדַא ,ָאד ךיז ןענעדרָאוצנייא

 דנַאלסוא ןיא דנַאברַאפ רעזנוא ןוּב טײקרענוּפָאּפ יד

 ןַא ,וצרעד טריכהעד טָאה ןרעגַאל עשטייה 'ד ןיא ןוא

 יד טיט ןַאב ךיילג ןעטוקי ןגעקפ טיילסדנַאק ערעזנוא

 ןגָאמרַאפ רימ ןַא ,קידנעניימ א ןיא זנוא וצ ,ךעלקעּפ

 -סײװ רעייז ןצ ןלעטש ,ןדרעמיצ  רעדָא ,תודיד

 .עיציזָאּפ

 יד רַאַּב טָאה ןעמ .טסנרע רעייז ןעוועג זיא ענַאל יד

 יד ןופ טשינרָאג זיא סאו -- ןלעטָאה ןכו: טזומעג ענעכוק

 ןריּפַאּפ טימו יז ןגרָאזַאב --- זירַאּפ -ןיא ןעוועג ןכַאז עטכייל

 ןיב ,קנַארּפ רָאּפ עטשרע יד טימ ןוא טכערגיוו ףיוא

 .רעטייוו ןָאט .ןעק ןעמ סָאװ ,ןעזמֹורַא ןענעק ךיז ןלעװ

 יד ןיא ןיא "ןטפַאשלעזעג עשידיי יד ןופ דנַאברַאפ , רעד

 גסדנַאל ןענעז טד

 ןופ

 טי
 -ע=

 ייז

 .ףליה וצ ןעמוקעג זנוא ןגַארפ עהעיווש עֶלַא

 268 ערעזנוא ןבָאה רעטנעצדעיצַאזילַאנעל ןייז קנַאד ַא

 ןיא טכערניװװ ףלוא ןריּפאּב יד ןגָארקעג ענעמוקעגייינ

 .ןביילברַאּפ וצ ָאד טייקכעלגעמ יד ןוא ,ךיירקנַארּפ
 לַאגעל ןעגנערב טנעקעג ךיוא רימ ןבָאה ףליהטימ ןייז טימ

 -טימ-תוחּפשּכ ,ןליוּפ ןופ ןוא ןרעגַאל יד ןופ ךיירקנַאדּפ ןייק
 ןלעטשכיוא ןוא ,ןירַאּפ ןיא טײלסדנַאה עהעזנוא ןופ 0

 .ןעמייה ענעּברָאװעצו קירוצ

 דטַאברַאכ; םעד סיוא ריס ןקירד טייהנגעלעג רעד ייב

 ןייז רַאפ גנונעקרענַא רעזנוא "ןטפַאשלעזעג עשידיי יד ןופ

 יד רַאפ טליּפש ןוא טליּפשעג טָאה רע סָאװ ,לָאד דעקיטכיוו

 .עטרעדנַאוװעגנייא-יינ

 רימ ןבָאה ןעגנודניברַאפ עדעזניא ךרוד

 ןטקַארטנָאק-סטעברַא ןוא טעברַא ייז רַאפ

 .ךיילג ןשטנעמ טימ קירוצ ןרעוו וצ ייז

 ,ןעמעלבאהּפ עלַאיצַאס עסיורג יד ףיוא טסוקענ טשינ

 ניפעג טנעקעג

 7 רעד ןוא

 ןבָאה ,הנאברַאפ רעזנוא רַאפ טלעטשעג ךיז ןבָאה .עכלעוו

 ?לוק רעזנוא ןַא ןסעגרַאפ טשינ טונימ ןייא ןייק רעבָא רימ

 .טעברַא-רוט

 סָאד ןבעגסיוהַא ןופ דובכ םעד טָאה הנַאברַאפ: רעזנוא

 רעדו ךָאנ ךיילג עּפָארייא-ברעמ ןיא ךוב עשידיי עטשרע

 .רעוועקצוס .א .רעטכיד ןופ ?ָאטעג רענליוו , ,ננויירפואב

 .ןטכיוא דעלַאסָאלַאק א ןעוועג זיא סָאד

 רימ ןבָאה -- קנַארפ טנזױט 10 עסַאק ןיא קידנבאה



 .קנַארפ ןָאילימ ?טרעפ ַא ןופ עגַא;קפיוַא-ךוב ַא ןבעגעגסקיױרַא

 ךָאד ןענעז רימ רעבָא .טירש רעטגַאװעג ַא ןעוועג זיא סָאד
 .ןקָארשעג טשינ זנוא ןבָאה ןטייקירעווש ןייק ,רענליוו

 ןציו ןגעלפ ,טעברַא רערעווש גָאט ַא ךָאנ ,טניירפ ערגעזנוא

 טונימ ַא ןיא ןּפַאנּפָא ,ןרופקערָאק יד ןכַאמ ןיא טכענ יד

 -פיוא יד ןלייאוצוצ ןעז ,יירעקורד ןיא ןפיול ןוא ,ןסע סאד

 ּש

 רעכיג סָאװ ,זנוא רַאפ ךַאזןרע ןא ןעוועג זיא'ס .עגַאל

 -רעדיוװ ןופ ליּפשייב ַא ןזייוו ןוא ,ךוב סָאד ןבעגוצסיורַא

 .רוטלוק רעשידיי רענערָאװעג בורה רעד ןיפ יובפיוא

 עשירוי צרעזנוא ןופ רערעל ערעייש ערזנוא זַא ,ביולנ'

 ערעייז טי טסעשעג טשינ ךיז ןטלָאװ ,ענליוװ ןוב ןלוש

 .יורטוצ רעייז טנידרַאפ ןבָאה) ייז .םידימלת

 ַא ןבעגעגסױרַא טָאה "רענליוו יד ןופ דנַאּברַאפ, רעד

 תועידי עלַא ןעלמַאזוצפיוא ליצ םעד טימ ,עטעקנַא-רוכזי

 -רַאפ ןוא רענליוו ענעבילבעגנבעל ןוא ענעמוקעגמוא יד ןגעוו

 .ךובידוכזי ַא ןיא ענעמוקעגמוא יד ןופ ןעמענ יד ןקיבייא

 -קע טנזיוב ס ןיא .הָאוועג טקורדעגּפָא זיא עטעקנַא יד

 רענליוו עֶלַא וצ ןרָאװעג טקישעגרעדנַאנַאפ ןוא א 1לּפ עז

 .מלעוו רעד ןיא ןטּפַאשנַאמכדנַאל

 זַא ,ןביולג רימ ןוא ,ןָא ןיוש ןעמוק סרעפטנע -עטרעדנוה

 .ןרעוו טביירגרעד ?ליצ סָאד טעװ ןכיגניא

 ,יָאטעג ןופ דעדיל , גנולמאז א ןבעגעגסיורַא ךיוא ןבָאה דומו

 סָאד .יקסניגרעשטַאק .ש ןַאמסדנַאל רעזנוא ךרוד טלמַאזעג

 פ ךס ַא ןוא ,ןרָאװעג ןעמונעגפיוא טיג ךיוא זיא ךוב

 .דנַאלסיוא ןיא ןוא זירַאּפ ןיא ןעגנוזעג טציא ןרעוו רעדיל

 נולעג רעייז ןענעכייצרַאכ ןצ טָאה דנַאברַאפ רעזנוא

 סָאד ןטָאהטרַאּב ןעוועג ןענעז'ס עכלעוו ףיוא ,ןטנווַא-רוטפוק

 בושי רעשידיי רעזירַאּפ רעד סָאװ עטסבושח ןוא עטסעב

 .טגָאמרַאפ

 םייח רעטכיד רענליו ערעמוא טימ ןטנּווֶא עסיהג יד

 ךיוא ,יקסנארימ .י ,יקסניגרעשטַאק .ש ,רעוועקצוס .ַא ,עדַאהג

 ַא ,עדַארג םייח) רשטכיד יד האפ טעקנַאב-עמַאנּפױא רעד

 ןסיורג ַא טכַאמעג ןבָאה ((קסניגרעשטַאק .ש  ןוא רעוועקצוס

 רעד .עקירעמַא ןיא וליפא רָאנ זירַאּפ ןיא רָאנ טשינ םשור

 ןיא טָאה ,סעשאנרַאפ  ,"גָאט , רענַאקירעמַא ןופ רָאטקַאדער

 טכירַאב ןקידנריר ןייז ןיא ןוא עמַאנּפיוא דעד ףיוא עדעד ןייז

 יד ןופ דנַאברַאפ , רעוװ רָאנ זַא ,ןכָארטשעגהעטנוא ,"גאט, קא

 עכלעזַא ףױא קיעפ זיא ,ענליוו ןופ השורי יד "רענליוו

 .ןכַאז

 רעביא ךיוא טָאה םשור ןסיורג ַא

 רג םייח רעטכיד ןופ ץיזרָאפ ןרעטנוא

 עיצַאדיוװקיל רעד ןופ גָאטרָאי ןט-4

 טעײסָאס, ןופ לָאז רעסיורג רעד

 ר

 ,טנווָא-רוכזי רעד ןזָאלעג

 םעד טעמדיוועג ,עדַאר

 .ָאטעג רענליוו ןופ

 ןעװעג זיא "טנאווַאפ ע

 9 רענליוו יד

 ןענעז עכלעוו ,טניירפ ערעייז ןוא רענליוו ןופ טלופרעביא

 .םישורק ענעמוקעגמוא יד דובכ ןבעגּפָא ןעמוקעג

 -סיווַא : ךאז רעסיווג ַא ףיוא ךיז ריס  ןטקעמרַאּפ טציא

 א רפ ןיא רענליוו יד, : ךאנַאמלַא ןַא |

 ןעמענמורַא ףרַאד סָאװ ,ךובלמַאז ַא זיא סָא

 טרַא רעייז יא ןיא רעטליוו ןופ ע צַאדנימיא דעה ןופ

 וטלוק רעד וצו גארטייב רעייז ,ןבעל ןיא טּפַאשנסיװ ןוא ר

 6 ןיא ?ייטנָא רעייז .דטַאק וקִא ןשטייד םעוד ןגעק ףמַאק םעי

 ןופ גנולמַאז ַא .דנַאק םענופ גנויידּפַאב רעד ןיא ןוא טנַאּפ

 -עיצַארטנעצנָאק יד ןופי ר 0 וװ עטעװשטַארעג

 קיטסיטַא

 יד ןופ תונורכז

 תונורכז 6 = ז ַא .טפַאשנעגנַאפעג-סנירק ןוא ןרעגַאל

 .גנוגעוואב-דנאטשירעווו ןיא גירק ןיא רעמענלייטנָא יד ןוּכ

 ןיא א ענעמוקעגמוא ערעזנוא ןופ עטסיל ַא ךיוא

 .דנַאטשרעדויװ ןוא גירק ,ןדענַאל יד

 10 םוצו קיטרַאפ ןרעוו טעוו גנולמַאז יד זַא ,ןביולג רימ

 ןיא- ןרעייפ .טעװוװ "דנַאברַאפ, רעזנוא סָאװ ,ייליבוי ןקירָאי

 "דנַאברַאפא רעזנוא ןופ ץנעשסיזקע ראי 10 .1948 רעמוז

 .גנולמואז רעה ןיא טלעיּפשענּפָא ןרעוו טעו

 8 ןטיבעג עלַא ףיוא ןטעברַא עסיורג ךָאנ

 רַאפ דעבָא .דנַאכרַאפ העזנוא

 רֶאפ ןעייטש
 -רַאפ ןליוו עכלעוו ,רענליוו א

 .ָאטשינ ןטייקירעווש ןייק ןענעז ןעכָאנ רעייז ןעניד

 2 יד קילייה ןוא ךיוה ןטלַאה ,רענליוו א לייוו

 צו ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,קילג שריה ןַאמסדנַאל רעזנוא ןוּפ

 רענליוװ ןיא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ ןמיה

 :טנַאק רעינליוו ןופ דעדלעוו יד ןיא

 .געוו ןטצעל םעד טסייג וד זַא ,לָאמנייק טשינ גָאז,
 .געט עיולב ןלעטשרַאפ ענעיי לב ןעלמיה,

 -- העש עטקנעבעגסיוא רעזנוא ךָאנ טעװ ןעמוק,

 רימ -- טָארט רעזנוא ןָאט קױּפ א טעוו'ס

 "! ָאד ןענעז

 רעפיינלוש

 א ָאטעג

 רַאײשרקעס .געג

 1948 רָאי ןרַאפ טעטימַאק
 יא רענקיװיד ןומ

 ַאברַאפ, ןופ
 .הירקנאה

 ,ןייטשנייפ .נ ,וװערַאזַאל ר"ד : רעציזראפ

 .רעפייגלוש .א רעינישזניא :רַאמעדקעס  .נעג

 .דַאבַאש רעינ שזניא ,ן;הזַאג םָאוק

 .א ,עדַארג םייח :רעטכיד יד :טעט םאק ;:ופ רעדילגטימ

 ,הייאנערב -עינישזניא , יקסניגרעשטַאק .ש ,רעוועקצוס

 ,ץישפיל רעינישזניוא ,אביל רעינישזניא ,ןידָאב רעינישזניא

 ,ץריק .ה ,יקסנאיפמאפ .פ ,לעזנעג ר"ד ,סלעדיא רעינישזניא

 .רעכַאמלוטש

 .קינטָאבוס ר"ד
 ראט :רעהיסַאק
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 פַאשלעועג

 רעציזרָאפ רענעזעוועג ,םיובדלָאג קַאשז

 -עג טעדנירגעג ןיא 1929 ךָאי ןיא

 -בוק ןופ רעדניק, עטעיקָאפ יד ןרָאװ

 יד טרעהעג ןבָאה רעקנירג יד וצ ."ןיִל

 ,ןאמדנאז ,ןָאזדיוװצד ,םיהבדלָאג ; טנייהפ

 -ָאס רעד ןופ עבַאנפיזא יד .קאטשנעמולב

 .ףליה עקיטייזנגעק ןעוועג זיא עפעיכ

 ַא האפ ןדָאב טפיוקעג ךיוא טָאה ןעמ

 .?ָאװַאק,

 -עג טעדנורגעג ןיא 1924 רָאי ןיא

 ."ןילבול ןופ טַאנָארטַאּפ , רעד ןרָאוו

 2 07 : ןעוועגנ ןענעז ןרָאטַאזינַאגרַא
 -רעבליז ַאטנַאא ,םיובנענעט .ט ,ןייטש

 טַאנַאדטַאּפ ןופ עבַאנפױא יד .ןייטש

 דעד ןופ ױד וו עהעדנַא ןֵא ןעוועג זיא

 ןציטש ןוא ןפלעה לכ םדוק .עטעיקַאס

 ןליוּפ ץא עטריטסעדַא עשיטילַאּפ יד

 טימ ךיוא ןעמונרַאפ ךיז טָאה ןעמ

 םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא ןעמענפיוא

 .עטּפשמרַאפ עשיטולָאּפ

 -ּפָארַא טַאנָאדטַאּפ רעחו טָאה .ב .צ ױזַא

 לבייל ןַאמסדנַאל רעייז ןקיוּפ ךופ ןעמונעג

 -רַאּכ| ןעוועג זיא רעכלעוו ,יקסנַארעשט

 -טַאּפ רעד ,הסיפת רָאי 6 ףיוא טּפשמ

 םיא רַאפ טקישעגרעביא טָאה טַאנַאד

 ךמפ םעד ףיוא יהא עיצויוק קנַארפ 0

 -עג ןוא יירפ רעד ףיוא סיורוא רע ןיא

 .זירַאּפ ןייק ןעמוק

 ןיא ןעטופעג ךיז ןבָאה 1927 ךָאי ןיא

 ןיא עדַאגירב רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד

 רעד .טיילסדנַאל רענילבול 19 עינַאּפש

 טקַאטנָאק ןיא ןייטש טגעלכ טַאנָארײַאּפ

 ךיירקנַארפ ןייק

 ייז ןקיש ןוא טיײלסדנַאל שנייז טימ

 -עג ןענעז הלעפטכַאלש ןפיוא. ךעלקעּפ

 ןפ דנַאברַאפ רָאי ןעצ

 ץלַאהנעסינ טנעדיזערּפ

 קנעדנא רעייז .טיײלסדנַאל 8

 ןוא ?העו טנָאמרעד קידנעטש

 .זנוא ןשיוװצ ןביילברַאפ

 טָאה רָאי 1987 ןופ ףוס םוצ

 ןטעברַא ןביוהעגנא טַאנָארטַאּפ

 רעד

 -ַאזוצ

 ןופ רעדניק, עטעיסַאס רעד טימ ןעמ

 טשינ ןיא טעברַאטימ יד שטָאכ ."ןילבול

 -רֶא ךָאד ןענעז ,עלעיציַפָא ןייק ןעוועג

 סעיצקַא עמַאזניימעג ןרָאװעג פריזינַאג

 ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןלערוטלוק ןיא

 -נָאבז רַאּב עיצקַא רשֹדו ןיא ױזַא .;בעל

 רַאפ ןוא קינילק-סקלָאפ העד רַאפ ,ןיישז
 .שזנָאטנ וַאס יו ףיוא ךיק רעה

 א ךס ַא ןענייז המחלמ רעה ןיא
 ַאב-סנַאטסיזער רעד ןיא ןעוועג טייפ

 יד .?באנערג ,ןָאיל ,זירַאּפ ןיא .,גנוגעוו

 ןוא ן יט ש ר ו| ב . ר ד טיײקטכנַאק

 ןרָאװעג טּפַאכעג ןענעז ך ַא ? א װ

 ןענעז ןיא טעברַא העשידהערעטנוא ייב

 -ַא ס .טיופ םוצ ןרָאװעג טלייטהודואפ

 ןרָאװעג אי יא א בה קש 2

 ןטעבראסיוא םייב סיירפיוא ןַא ךרוה

 .ןלאירעטַאמ) - סיירפיוא ענעדישרַאפ

 סלַא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןיא ּפ ַא ק

 .קינבורעז

 ןרָאװעג זיא טײלסדנַאל לָאצ עסיורג א

 -עגעגרעביא יד ייז ןשיוװצ .טריטרַאּפעד

 -נעמולב .שי םיהבח עוויטקַא ןוא ענעכו

 ןייטשלעדע עלעבייל
 .טפאשלעזעג רעד ןופ ראטערקעסילארענעג

 טפַאשלעזעג עשידיי |

 ,םאק .ל ,קָאטש

 .ןיפכו? ןופ רעדע,

 ןופ רעציז = א רָאפ ,ץלָאהנעסונ
 ןופ רעדניק,

 טפַאשלעזעג רעד
 "ןילבול

 -פלעה .ש ,םיובנעסינ ,ד

 .ןַאמ

 -וצ ךיז ןעכוק 1949 רַאורבעפ ןיא

 22 :יװ ,טיילסדנַאק עטשרש יד ףױנ

 יײששלרעּפ ,ןַאמדנַאז ,רעפעפ ,םיוב

 ומ ןיא :ןייטשלדע שלעבייל ,ךַאלַאװ

 -לַא עטשרע יד ןפורענ טרעוו 9

 סע רעכלעוו ףיוא ,גנולמַאזרַאפ עניימעג

 -םדַנַאל 80 "יב ןעוועג דנזעוונא ןענעז

 וצ ךיילג ןעװעג זיא ליצ רעד .טייל

 ןוא תונמלַא ענעבילבעגרעביא יד ןפלעה

 ןפַאשעג =הֶא ןפיוא טרעוו סע .רעדניק

 רעהעי .קעוצ םעד וצ טלעג עמוס ַא

 עטשרע יד טמוקַאב רענעמוקעגקירוצ

 ןיא  גנוציטשסעטנוא עלעירעמַאפ

 .קנַארפ טנזיוט ןופ ךיוה

 טַאנַארטַאּפ רעד ,ןטּפַאשלע:עג עדייב

 א ןופ רעדניק , עטעיסָאס יד ןוא

 ביוה ןוא ןסָאנעגנעמַאזוצ לעיציפא !רעוו

 קידנעמשנ .טעברַא עוויסנעטניא ןַא ןָא

 ןעוועג ןענעז רעדניק יד סָאװ, טכַא ץא

 -ָארּפ טרעוו .,ןעגנוגנידַאב שטכעלש ןיׂש

 ןוא רעהיילק ןופ עיצקַא-לםצז ַא טרימַאלק

 ןכַאז - רעטניוװ ןופ ךעלקעּפ 85 .זייּפש

 סע ןוא רעדניק יד רַאפ טקייטרַאפ ןרעוװ

 -גיק רעלעיצעּפכ ַא טנדראעגנייא טרעוו

 רעד

 .בוט-םוי-רעד

 טָאטש - םייה רעד ןופ סוהג ןטשרע םעד

 טיילסדנאל רעזילַאּפ יד ןבָאה ןילבול

 -כימ) ןרָאהשריה .רד ןופ ןעמוקַאב

 ןיא טעטימָאק .דיי ןלַארטנעצ ןופ דילג

 זַא ,ןבענעגהעביא !טָאה רעכלעוו ,(ןליוּפ



 עאטא6םריה היה =ריודיו=
 יש בל ןו= 6 ניק,

 טיײססודנַאל ?ָאצ שסיורג ַא
 טפמעקעג ,ײמרַא רעטיור רעד ןיא ןעוו

 רעד טימ ןעמַאזוצ ןוא סיצַאנ יד ןגעק

 סלַא ןעניד
0 

= 

 .דניק

 ןרָאװעג טלָאצעג

 טלעג סָאד

 פיוא ךיוא

 עטעיסָאס :
 טעטימָאק

 שינעדנעטש ."ןילבול ןופ רעדניק , יד ןופ
 שינעהנעט ,ךַאלַאוו :סקניל ףיוא סטכעַר ןופ ןציז סע
 הלָאג וורפ ,םיובדלָאג ,רעטאפמאטש יורפ
 ןופ ןעייטש סע .ןאמפארב ,ָאריּפש ,רעלדא
 ,ןייטשלעדע .ל :סקניל ףיוא סטכער
 ןאמדנאז ,ןָאודיואד ,רעפעפ ,ןיוטשלרעּפ

 .ץלָאהנעסינ ןוא

 ןוא טיירּפַאב ײמרַא רעטיור

 .ןילבול ןיא טריש

 0 * יד ןופ ןעכוקעג ןענעז 1940 רָאי ץא

 -סדנַאל עטשרע יד ןליוּפ ןוכ ןוא ןרענַאל

 יז טימ ךיז טָאה טעטימָאק רעד .טייל

 ,בעברַא ףיוא טנדואעגנייא ,ןעמונרַאּפ

 ןל ןופ ןוא טכָא עסיוהג .ףליה עטשרע יד ןבעגעג

 ןזיײװסיױרַא טעטימַאק רעד סג גרָאז

 -רעטנוא ,ןרָאווענ זיא סע .רעהניק יד רַאָ

 עינַאּפמָאק עלעיצעּפס עטייווצ ַא ןעמונעג

 -ךָאּפעד ןופ רעדניק יד ןקישוצפיורַא

 -1946 ראי ןיא .סנַאקַאװ ףיוא עטריט

 טלעטשעג ,ןילבול ןופ

 רעד ןופ

 רעדניק , טפַאשלעזעג

 זירַאּפ ןיא "ןילב

 טעוו

 ןרָאװעג טקישעגנסױורַא ןענייז 46 -ענ ןענעז

 .רעדניק 40 סנַאקַאװ

 ,ןויטַאיציניא עטסנעש יד ןופ ענייא

 רעד ןזיועגסױרַא טָאה סע עכלעוו

 ןעק עכלעוו ןוא רעדניק יד רַאפ טעטימ

 רַאפ ליּפשייב

 םעד -כיב-רָאּפש טסָאּפ רעד ףיוא ןפַאש

 85 רַאפ .ייז רַאפ

 רַאפ ןרָאוװעג ןעמונעגסױרַא זיא םימותי

 ןפיוא ?כיב א םענייא ןדעי

 -נייא ןיוש זיא ןובשח רעייז ףיוא
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 רַאפ טנעמונָאמ רעד  -רַאמנײרַא
 םישודק טנזיוט 43 יד

 טפַאשל עגעג
 טנעדיוזערּפ

 ןָאי-המחלמרַאפ יד ןיא טייקיטעט יד

 ןעמוקעגנָא ןענעז זירַאּפ ןייק .1924 ןיא ןעוועג זיא סָאד
 רעד ךָאנ ,עגַארּפ ןופ ןשנַארגימײא עטשרע יד

 ,ןסיורג םעד ןיא םאזנייא טליפענ ךיז טָאה ןעמ .הכחלכ

 -ַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,טײלסדנַאל עכעלטע יד .זירַאּפ ןהמעופ

 ַא ןדנירג וצ ןסָאלשַאב טלָאמעה ןבָאה ,וירַאּפ ןיא טצעז

 -םיױא ןוא ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא ןעמ .טּפַאשנַאמסדנַאק

 ןירַא ןענעז סע ןכלעוו ןיא ,טעטימַאק-גנודנירג ַא טלייועג

 .ןַאמניילק ,דַאשזָאביר ,דרָאבצרוק רעדירב : טניירפ יד

 -טלעוו רעטשרע
ֹ 

 ,טלָאצעגסיױא ןרעוו
 .טלַא רֶא- 91 ןייז ןלעוו רעדניק יד זעוװ

 יד טָאה טיבעג ןלערוטסוק |

 ןזיוװעגסױרַא

 עטסנרע הא

 |אצ
 1 "עגַארּפ , טפַאש צ

 -יירש עשידיי ןוא ללכב רוטלוק רעשידיי הףיוא

 קידנצַאשּפָא ןוא קידנסיוו .טרפב רעב

 -יידש ןשידיי ַא ןָא טמוק םע רעווש יוװ

 טָאה ,ךוב א ססנייז ןבענוצסיױרַא רעב  אק

 -ליײטנָא ןוא ןכלָאהעגטימ עטעיסָאס יד

 ןבעגסיורַא םייב 2 זיא ,ערעדנַא

 ןטבַאגַא

 ןופ ךוב סָאד
 רעטכיד ןשידיי רעזירַאּפ

 -דוח ןשיווצ םיױכ ןַא ןייט יה השימכ -בלַאה ןוא םימותי

 ;יתוב

 טנדהָאעגנייא ךיוא טָאה עטעיסָאס יד ןופ ןעמָאנ

 ןלעיצעּפס ַא ךוב ןופ ןעניישרעד םוצ

 .ןייטשלוש .ב רַאפ טעקנַאב

 עקיטכיוו יד טריפעג טרעוו ױזַא טָא

 ,עטעיסָאס רענילבול רעד ןופ טייקיטעט

 רעדעי ןיא ןטָארטרַאפ זױא עכלעוו

 -טפַאשלעזעג

 .ןבעל ןלערוטסוק

 .קנַארפ טנזיוט

 -רַאֹפ סיורג

 וצ גנויצַאב

 ןיא ןה טעברַא רעקיטכיוו

 ןיא ןה ,ןכעל

 ןופ רעדילגטימ
 טפאשלעזעג רעד ןופ

 טעטימָאק יד ןעייטש טנעמונָאמ םעד םורא

 .תהעטרכק
 ץרַאװש

 עטעיסָאס רעטעדנירגעג-יינ דעד ןופ עבַאגפיוא עטשרע יד

 -עג-יינ יד זירַאּפ ןיא ןענעדרָאוצנייא ןפלעה -- ןעוועג ויא

 יד ייז ןבעג ןטימ ,הקיעב נַארגימיא ענעמוק

 -עק וצ ידכ ,םירישכמ:-טעברַא ןפיוקוצנייא ךיז טייקכעלגעמ

 .ןבעל רעייז ןענידרַאפ ןענ

 ,טײלסהנַאל-ןט

 ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,סעטעיסָאס ךס ַא וצ ךופיהל

 טָאה ,רבק ַא טימ רעדילנטמימ ערעייז ןגרָאזַאב ןטימ רקיעב

 .טייקיטעש-רוטלוּק .ַא טריפענ עטעיסָאס רעגַארּפ יד

 -ַאחדו ַא עטעיסָאס יועה ייב ןרָאװעג ןּכַאשעג זיא 1994 ףוס



 דנַאברַאפ רַאי זעצ 2

 רעד רעטנוא טָאה רעכלעוו ,,זיירק רעשיטַאמ
 ער :ןכעט טנ לעט טניירפ

 בנויִרּכי ידו ןופ גנוהיפ

 א (טריטרָאּפ
 רעטַאעט

 ןופ ישזער

 -נָא רענײמעגלַא רעד רעטנוא ןוא יקסו
 -עד) ןוארב סקַאמ ןוא ןַאמניילק לאכימ

 ןיא ןוא ןַאלָארזירחעל רעטאעט ןיא טריפעגפיו

 רעה  :ונייהד 'וו ,סעקעיּפ ענו

 -רעה ןסיורג רָאנ ַא ; "האל ןיגיט

 ."טנעמָאמו רעסיורג רעד, עסעיּפ יד טַאהעג

 ךיז ןבָאה זייהק ןשיטַאמַארד םעניא
 ,אוצלאב ,יורפ ןייז ןוא הַאשז

 -ָאביר : טקילײטַאכ

 -עד ,יוהפ ןייז טימ רעקנוי

 ױרפ ןײוא רעה רעד א רּפמעט רענעברָאטשרַאפ

 -רוב עילימַאפ יד ךיוא ,ץעשזַאקסַאי עשפמוג ,רעלעש

 א :ּפעה) ןיטושי

 רעד תבוטל ןייג ןגעקפ ןעגנולעטשרָאּט ידו ןופ תוסנכה יד

 -נייא רעד ףיוא ןליּפש ךיוא טנעלפ זעמי .עטעיסָא רעגַארּפ

 .ןקעווצ ערעייז תבוטל ,סעטעיסאס ערעהווַא ןופ גנודַאק

 טָאה עמעיפַאס רעגַאדּכ) דעד ייב

 .רעכיב טרעהנוה הָאּפ ַא ןופ קעטָאיכ

 -ביב ַא טריטסיזקע ךיוא

 -יזיוצנַצהפ ןופ ןקהוק ןרָאװעג םריזינַאגרַאו ךיוא ןענעז סע

 .טיילסנַאל ענעמוקעגזיינ יד רַאֿפ ךַארּפש רעשי

 ןדָאב טפיוקעגנייא עטעיסָאס יד טוה 1926 ןיא טשרע

 וצ יאדכ זיא ייברעה .רכק-רעחוהב ןַא רַאפ

 -מַאזרַאפ רעניײמעגלַא ןַא ףיוש :זָאירוק ןשימָאק ןקידנגקַאפ
 ןוא עטעיכַא| הילגטימ ַא ןטָאהטעגסױרַא זיא גנול

 ,טנעדיזערפ םעד טריקיטירפ קרַאטש

 ענ

 קק רעה ןופ

 ןעמ' זיא סָאװרַאפ -  טהנעטעג רע טָאה -- שטייטספ --

 ,טײלסדנַאפ ןייק טשינ .ה .ד ,עדמערפ "ָאוװַאק , ןיא רבקמ

 4 רעגַארּפ ןייק טש;נ

 ,טדערַאפ ױזַא ךיז רע טָאה ,קיטירק א ןייז ןיא

 רזמאל , :רעטרעוו יד טימ' עדעה ןייז טקידנערַאפ טָאה רע זַא

 "ָאװַאק, רעזנוא ןיא ןייז ןיוש ןלעוו רָאיַארעביא זַא ,ןפָאה
 ...ענעגייא ראג / = =

 רָאהּפ 80 .עסַאקדייק. ַא ןטריטכיזקע טָאה עטעיסָאס רעד "יב

 טגעלפ זיירק ןשיטַאמַאהה םעד ןופ הסנכה רעד ןופ טנעצ

 -רַאפ עפַאק-ייל יד טָאה 1924 ןיא .עסַאק-ייל רעד רַאפ |

 ץנַאג ַא ןעוועג סע זיא טייצ רענעי רַאפ) .רפ טנזיוט 80 טגָאמ

 (.עמוס עקידנטיידַאג

 עטעיסָאס רעגַארּפ יד זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק ןעמונעג ללכ ןיא

 -עצ עמַאס יד ןופ ןעזועג המחלמ-טלעוו רעטצעק רעה רַאפ זיא

 .סעילימַאפ 200 טלייצעג טָאה יז .עטסקיטכיוו

 ןבָאה סָאװ ,סעטעיסָאס עשידיי עטשרע יד וו

 רעלַאיצָאס רעטרינידרָאָאק 3 טייקיטכיוו יד ןענַא

 -וצ ,גנודנירג רעד וצ ןפלאהעגטימ דק ַא טָאה יז .טייקיטשט

 -ילק-םקלַאפ רעשידיי רעד 6 ,ןדרָא-רעטעברַא ןטימ ןעמַאז

 -רַאפ ןעוועג זיא דַאשזָאביר טניירפ רענוא העכלעוו ןופ ,קינ

 גנודנירג רעד ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיוא ךיז טָאה יז .רעציז
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 ןוא עמסקיט
 פ ןעוועג זיא יז
 יד ןעמנאטשהראפ

 .רעדניק ידו רַאפ סעינָאלָאק-רעמוז יד ןופ גנולקיװטנַא ןוא

 150 .בוש* ןגיה םעד ןפָארַײעג רעװוש טָאה יה יד

 קעװא קיטייצירפ ןענענ עטעיסָאס רעגַאדּפ רעה ןופ תושפנ

 רעמ ןוא םוניהינ-דעלטיה ןיא ןרָאװעג טריטרָאּפעד .זניא ןופ
 .ןעמוקעגקידוצ טשטנ

 .ןלעטשּפָא טזומעג ךיז טָאה טייקיטעט יד

 ןבָאה רעדילגטימ ערעזנוא ןופ לייט ַא -ייטַאב וויטקַא ךיז

 צ ש 22 = שש זיױצנַארּפ-שידיי רע -עוַאב-דנַאײשרעדיוװ א

 גנויירפַאב רעד ךָאנ

 "אנארפ , טפַאש?עזעג יד טָאה גנוייופַאכ רעד ךאנ דקַאב

 -עג רעד ןוּכ רעחולנטימ 10 .ןעיובפיוא ןעמונעג קידוצ ךיז
 טעברַא יד ןבכיוהעגנָא ןוא טלנַאזרַאפ ךיז ןבָאה טּפַאשלעז

 .יינסָאדנופ

 ןעוועג לָאמ עלַצ ןופ זיא סָאװ ,טּפַאשלעזעג רעגַאהּפ יד
 וצ טייקידנעוװטיונ רעד ןופ קנַאדעג ןטימ ןעגנורדעגכרודַא

 עלערוטלוק ןוא עלאיצו;ס עטגייווצדַאפ-טיידב ַא ןריפ

 ןוא סעטעיסָאס ערעדטַא עלַא טימ טעברַא 9 ַאזוצ ןיא טייק

 -ידיי ידו ןופ דנַאברַאפ ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז טָא ַאשלעזעג
 עקַא ןיא טקיקיײטַאב ךיז ןוא ךיירקנַארפ ןיא

 -ו טעט

 ,ןטפ

 ןטפַאשסעזעג עש

 .סעיצּקַא-ספליה

 ןוא } יא וכיוא יז זיא ךיג ר

 .ןטפַאשלעזעג עטנעטא א

 ןופ טנעהיזערּפ ,גרעבדאאב טניירפ ןופ גַאלשרָאפ ןפיוא

 -קנַארּכ טייהיירט) "סנַארפ ַאל ַא עטילעדיפ, טּכַאשקעזעג רעד

 ע רעכלעוו ןיא ,גנוטַאהַאב רעניײמעגלַא ןַא ףיוא זיא (ךייה

 רַאמ ,םאב ,גהעבָאב ח"ח יד ןשמונעגלייטנָא ןבָאה

 ,ץראווש ה"ה יד ןוא "סנַארפ ַאל ַא עטילעדיפ , ןופ םיובנעזָאר

 -ארּפ רעד ןופ דראבצרוק ,ןַאמהלעפ ,דלָאננילע ,דַאשזָאביד

 -עג עדייב ןקינייהַאֿפ וצ ןרָאװועג ןסָאלשַאב ,עטעיסָאס רעג

 ."ַאגַאדּפ טפַאשנַאמסדנַאל , ןעמָאנ ןרעטנוא ןטּפַאשלעז

 ןופ ענייא קירוצ ןרָאװעג

 .רערילגטימ 150 טנייה טלייצ טפַאשלעזעג עטקיניירַאּפ ידו

 -?עועג עדייב ןופי רעהילגטימ יד ןשיווצ טעברַאנעמַאזוצ .יד

 שגנע ןֵא ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רעטקיניירַאפ דעד ןיא ןטפַאש

 .עטוג ַא רעייז ןוא

 פַאשלעזעג העגַארּפ יד טָאה 1946 לירּפַא ןיא

 ןטַאנעלעד עבושח יד ןעמענוצפיוא דובכ םעד

 טנעהיזערּפ םעד --- ןדיי רעוועשרַאוװ יד ןופ "ליסנואק ןאק

 םעד ךיוא יוװ ,ןַאמדידפ ןמלק רַאטערקעס םעד ,?האוו םעק

 .שטיווָאנעהד םעק --- שטנערב רעגאדּפ ןופ טנעהיזעהּפ

 ןראװעג ןפַאשעג זיא ףליהטימ ןוא גנוקריווטימ רעייז טיפ

 -רַאפ רעכלעוו ,עגַארּפ-עשרַאװ .טעטימאק רעטסיניירַאפ רעד

 ןאקירעמַא , רעד סָאװ ,ףליה יד ןליײטרַא ןטימד יז טמסשענ

 .טיײלסדנַאל רעגַאהּפ ןוא רעװעשרַאװ יר רַאפ טקיש "?יסנואק

 טַאהעע 8

 -ירעמַאע .ןופ
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 "ץגַארּפ , טפַאשלעזעג

 וע א וי
 1 808 סט ת 0 8 ה) טמגפשטוצ ?סווטאד

 500 יא

 האמ = = םוצ
 .סביינ פרנ:שארעניא

 רעבמעטפעס 20 םעד קימעז

 : זטטטכפומ נט קאד :

 יויסאס טטטרנירגטג ידי גמימ רטנאהפ יד הוה ;ראפ ןיא לאב יטשדינםוצ םרופלגצוא רו זש טיפ יד
 ןאמיילק טלעכצמ רטכיטאה דזטכאדאב זסביהבםניק םטח חפ גניכייד יר רטשוא = ?

 זו אז זכעינזנראפ דא זטבאה דיי םמ ? ן-יא רטזרנפ יד םאזקדעטּפױא זטבאמ רימ) וי

 דא הראפ עשיטאה חע 'ענארפ עכיליירפ םאד :ליפש תְז 4 !נוקרצמאנ

 ,ןטליד עשיטאק ;גניז זדא .טקייה זוא למאמ" ןלאר טשיטאק םנילאב יא הױא זכטרט טלכעװ
 זאטיילק ייטב -גסרסעה רקשטא- קבר רע א + לב יכדרב קרא

 רהתי רא 27 2484 וי

 דאשזָאביר ףלָאדא ןוא אלעב סָאװ ,גנולעטשרָאפ רעד ן

 1994 רעבמעטּפעּפ ןט-20 םעד ןבעגעג ןבָאה
 ."עגארּפ , עטעיסָאס רעד תבוטל

 ןקעווצ-ספקיה טלייטרַאפ םישדח 18 ןוּבכ הק -נֶא ןקיטכיוװ .ַא ןעכענ עגַארּפהעשרַאװ טעטימַָאק םעניא

 .(קנַארּב טנזיוט טרעדנוה ףניפ ןָאילױמ ןייא) .רפ 0 -יזערּפ-עציוו ערעזנוא ,ץרַאװש ןָאעל טנעדיזערּפ רעזנוא לייט

 ,קנַארפ 0 עק שי ןבעגעג רימ 'ןבָאה טו רעד ןופ .ץרַאװש ןוא דלָאגניפע ,גרעבָאב ,רַאשזָאביר ה"ה יד ןטנעד

 עטהעדנַאוװעגנ טריניאור יד ןכעלגעמרשדו 'וצ ידכ 'ה זיא דנַאברַאפ ןופ .ק .צ ןיא טַאנעלעד רעזנוא

 .במ רעייז ןעיובוצפיוא טיײלסדנַאל .ביוהטנייוו

 -נייא-יינ יד רקיעב עציטש ןבעגעג רימ ןבָאה םעד רעקיוא ךיוא יו ,"ליסנואק ןאקירעמַא , ןופ ףליהטימ רעד קנַאה ַא

 .קנאהפ 80.000 טפערטַאב סָאװ , עכוכ ןַא ףיוא עטרעדנַאועג -רַאפ ןיא רימ ןבאז ,וויטַאיציניא רענעגייא רעזנוא קנַאד א



 דנאבראפ רָּאי ןעצ 4
 ןטפַאשלעזעג עשידיי

-'{ 

 "קינשארק ןופ טנײרפ , טפַאשלעועג
 טנעדיזערּפ

 ןופ טניירפ) "קינשַארק עה ימַא זעל, עטעיסָאפ יד

 .קירוצי ראי 18 טימ ןרָאװעג טעדנירגעג ןיא (קינשַארק

 עשימָאנָאקע יד ןענעז המחלפהטלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 -מוא עכלעזַא ןעוועג ןליוּפ ןיא ןעגנוגנידַאב עשיטילַאּפ ןוא

 ,ןדיי ליפ זַא ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד רַאפ עקיטסניג

 -רַאפ וצ ןרָאװעג ןעגנוווצעג ןענעז ,עכעלטנגוי רקיעב ןוא

 ע-עדנַא ןיא ןרעדנאווצסיוא ןװא דנַאלמייה רעייז ןזָאל

 -ארגומע רעשידיי רער ןופ לייט דעסיוהג רָאנ א .תונידמ

 .ךיירקנַארפ ןייק ןעמוקעגנָא זיא עיצ

 -סיוא טאהעג ןטנַארגימע יד ןבָאה ,ךיירקנַארפ ןיא ,ָאד

 -עוװש ליפ רעיוהעגמוא ,טייצ עטשרע ידו רקיעב ,ןייטשוצ

 -רַא ,טכערניוו ןעמוקאב טפראדעג ןבָאה ייז .ןטייקיד

 .ןעגנוניווװ ןוא טעברַא ,טכער-טעכ

 -טלעג עסיורג טיס ןרנוברַאת ןעוועג זיא ץְלַא סָאד

 וצ ןדנעוו ךיז ןגעלפ טיײלסדנַאל ענעמוקעג-יינ יד .תואצוה

 טשינ לָאז ףליה ןופ טסַאל יד ידכ דעבָא ,ענעסעזעטנייא ידי

 זיא 2 6 עכעלגעמרַאפ רעמ ענלצנייא ףיוא ןלַאּפ

 -טפַאשנַאמטסדנַאל א ."עטעיסַאס , 8 ןרָאװעג טעדטירגעג

 -רֶא וצ ליצ א רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,טפַאשלעזעג

 -עג ףיוא עטרעדנאוועגנייא:יינ יד רַאּֿפ ףליה יד ןריזינַאג

 .תודוסי עכעלטפַאשלעז

 ,ןפוא ַאזַא ףיוא ןרָאװעג טר"פעג סע זיא ןרעיודַאב םוצ

 טפַאשלעזעג רעד ןופ גנוריפ רעה ןיא העד עצינַאג יד זַא

 יד ןבעגענ ןבָאה עכלעוו ,יד ןיולב טַאהעג ןבָאה .יד .האמ

 ןופ טניירפ, טפאשלעזעג רעד ןופ רעדילגטימ-טעטימָאק עפורג
 ,לעּפָאט ,ךילרע :סקניל ףיוא סטכער ןופ ןציו סע
 -רעבליז ,ןאזיס יורפ ,ןאמרעלימ ,םיובדלָאג לעשימ ,ןייפ-רעבליז

 .לעפויז ,םיובדלָאג קַאשז ,ביורטנייוג ,גרעברעבליז ,ןייפ

 ןַאמרעלימ
 רעד וצ ןרָאװעג ןזָאֿפעגוצ טשינ ןענעז עטהעדנַאװעגניײא-יינ

 "ןטעיסַאס / רעד ןופ טַײקיטעט

 ץנַאג א ןעוועג זיא "עטעיפָאס , רעד ןופ טייקיטעט יד

 יד ןגרָאזַאב ןגעװ טכַארטעג רקיעב טָאה ןעמ .עטצענערגַאב

 רבק ַא טיס ,טּפַאשלעזעג רעד ןוּכ רעדילנטימ ,טיילסדנַאל

 .לארשי

 סָאװ ,ע כימָאק ערַאטינַאק ַא קיטעט ןעוועג ךיוא זיא סע

 דילנטימ ןקנַארק ַא ןכוזַאב וצ ןעוועג זיא עכַאגפיוא ריא

 זיא סע ןעוו ,רָאטקָאד ַא יא ןוא
 תואוולה טימ מס טָאה סָאװװ ,עסַאק-ייל ַא ךיוא

 ייב ןרָאװעג ןפַאשעג ןיא ,טײלסדנַאל עקיטפ א בדטיונ

 טפַאשלעזעג רעקינשַארק רעד

 -לעזעג רעד ןופ ףליה יד זיא ,ןרעױדאב וצ רעכָא

 ןענעז עכלעוו ,רעדילגטימ יד רקיעב ןרָאװענ ןבעגעג טפַאש

 ,עגנוי יד אקווה ןוא דנַאה ןיא טרעגריבעגנייא ןעוועג ןיוש

 -עג ןטסדעמַא ךיז ןבָאה עכלעוו ,יד ,ןטנַארגימיא עשירפ
 ןענעז ,טיילסדנַאל ערעייז ןֹופ ףליהטימ רעד ןיא טקיטיונ

 2 יש טהלוועַאב טפָא
 -עג עטסערג יד .גנַאל ןרָאװ טריפענ סע ךיז טָאה ױזַא

 יר ןעוועג ןענעז עטעיסָאפ רעד ןופ 0 םעניא שינעעש
 רעניימעגלַא רעכעלרעי רעד יוא טנעדיזערּפ ןופ ןלַאװ
 .לַאב רעכעלרעי רעד ןוא גנולמאזראפ

34 

 טַאנַארטַאּפ רעקינשַארק

 ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןטנארגימיא עגנוי יייֵר

 -יטעט רעמצענעדגַאב העדי טימ ןדורפוצמוא

 ןענעז עכלעוו ןוא "עטעיסאס , רעד ןופ טייק

 רעוויטקַא וצ ןרָאװעג טזָאלעגוצ טשינ ,בגא

 -סדנַאל רעד ןיפ גנוריפ רעה ןיא טעברַאטימ

 ליפ ןהפ ליּפשייב ןטיול ,ןבָאה ,טפַאשנַאמ

 ַא ךיוא טעהנירגעג ,ןטַאנָאדמַאּפ ןערעדנַא

 .טַאנָארטַאּפ רעקינשַארק

 ןעמונרַאפ רקיעב ךיז טָאה טַאנָארטַאּפ רעד

 לָאצּפָא ןכעלשדוח ןהעקוגער ןעלמַאז ןטי

 עטלמאועג סָאד ירּכ ,רעדילגטימ ידו ןופ

 ןיא "ףליה רעטיוח, רעד ןקישוצהשביא טלעג

 -ילֲאַּפ יד ןפלעה ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ן?יוּפ קינשַא

 -סדנַאל עטריטסערַא ן;א !עטגלָאפרַאפ עשיט ורנאה

 .םייה רעטלַא רעד ןיא טייל



 -נלמאזרַאפ עטּפָא ןענדרַאנייא טנעלפ טַאנָארטַאּפ רעד

 = יג וי ע שכלעוו ףיוא ,טײלסדטַאל יד | קנַאב ןוא ןעג

 א"י אדל זר אי
 טימ טטעלפ טָאנ

 -זזהוחיר גד 5
 עקיצרַאה 2 ו 5

 ווא טפאשטניירכ
 ו 6 2 לי --

 דַאּפ ןקישרעביא ןליּפ
 -סעידַא עשיטיל ַאּפ יד

= 

 יב ,עו= רַאפ .,עטריט וי

 .ןלוּפ ןיא ןאמרעלימ

 טָאנַארטַאּפ ןשיווצ םעברַאנעמַא

 עטע יסָאס רעקינשארק וק ןוא
 ע

 -עג ןפיוא טעברַאנעמַאזוצ ַא ןגעוו עטעיפָאפ רעד וצ טעד

 ליפא ךיוא ןיא גנוציטשרעטנוא 7 7 ןייק
 .עידיסבוס ערעסערג ע ט
 זיא ,טַאנָארטַאּפ םעד ןופ ןעגנוימַאב יד קנַאד ַא רֶא

 ע
 - נ

 טָאה סָאװ ,לַאב ןעמַאזניימעג ַא ןריזינַאנרָא וצ ןעגנופע

 2 ִׁש יג 4

 -עגטיכ טָאה סָאד .ןט

 ןשיווצ ןעגנודניברַאפ יד ןענעז ןָא טלָאמעד ןופ זַא ,טקריוו

 .עכעלטניירפ ןיא עדעגנע ןרָאװעג ןטּפַאשלעזעט עדייב

 ייס ,טַאנָארטַאּפ םעד ןכלָאהעגטינו טָאה עטעיפָאס יד

 .רעדיילק טימ ייס ,טלענ טימ

 םעד זיב טקיטכעפעג ךיז טעברַאנעכאזוצ יד טָאה ױזַא

 .המחלמדטקעוו רעטייווצ דעד ןופ ךורבסי

 רעריטרַאמ ערעזנוא

 -לעזא סלַא עטעיסָאס יד טָאה המחלמ ןופ טייצ רעד ןיא

 טשינ ךיוא ןיא טייקיטעט םוש ןייק ןריפ

 יז -}
 95 "קינשַארק ו

 טיילסדנַאק רעקינשַארק ?ָאצ+ ערעפ

 ףמַאק-דנַאטשרעהיװ םעניא טסילײטַאב וטטקא ךיז ןבָאה
 .ףכַאק ןיא ןלאפעג ןענעז ליפ ,אנוש ןגעק

 :ןדלעה ערעזנוא ןופ ןעמענ יד ןענַאמרעד רימַאל 2 :
 עקיטומ יד ,טיורבסייװ ףלָאװ רעּפמעק ןכעלטנגוי םעד
 ןוא ריאמ ,גייווצנעזָאר לדנעמ :רעלדנעטשרעדיוו
 ,ןייפרעבליז קַאשז ,דלַאװנירג סירָאמ ,םױבדלָאג לרַאש
 סאלפ

 ערעזנוא ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ טרעדנוה יו רעמ
 רק ןוא ןרָאװעג טריטרַאּפעד ןענעז טיײלסדנַאל

 עצנאג יד ייז ןשיווצ ,םונהיג ןשירעלטיה ןיא ןעמ ה
 .טָאטש ןוא לצרָאװנענעט ,טיו רבסייוו ןופ תוחּפשמ

 בנויירּפַאב רעד ךאנ

 ערעזנוא ןיפ רעקירוצ םעד ךָאנ ,גנויירפַאב רעד ךָאנ

 טייקיטעט יד טיינַאב רימ ןבָאה ,:ירַאּפ ןייק טיילסדנַאל

 .תודוס? עיינ רָאנ ףיוא טּפַאשלעזעג רעזנוא ןוּכ

 ַא ףיוא ןרָאװעג טלייוװעגסיוא זיא סָאװ ,טעטימָאק רעד

 ,גנולמַאזרַאפ רעניימ;?נלַא רעד ףיוא ןפוא ןשיטַארקָא

 ןיא ןייז ןכָאז סע זַא ,יױזַא ןרָאװעג טהעטיירבעגסיוא זיא

 .טײלסדנַאל רעקינשַארק יד ןוּכ |

 ,ןַאלּפ-סטעברַא ןַא טעברַאעגסיוא

 :ןטקנוּפ א

 ענעמוקעגמוא ;ופ רעדניק ןוא ןעיורפ יד רַאּפ ףלײה

 .ןבעל םוצ עד ןָא 2 ןענעז עכלעוו ,ט

 תואוולה ךדוד לָאז סָאװ ,עסַאק-ייל ַא ןופ גנוכו

 המחלמ רעד תעשב עטריניאור עלַא יד ןענדרָאניײא

 .טיילדנַאל

 ירַאפ םיא

- 
 ײש

 6 "א
 פט ש וב

 .ת 2

 ,ןרענַאק עשטייד יד ןופ ןעמוק סָאװ ,יד רַאפ

 -ָאס רעד ןופ רעדילגטימ ןויק טשינ ןענעז ייז

 =ש ןיא טײלסדנַאק יד טימ  גנודניברַאב ןיא ןלעטש ךייז 4

 -ורב ַא ןיא לארשי רבק ֹוצ

 -רעד ןענעז סָאװ ,םישודק-טיילסדנַאלפ יד עֶלַא רבק-רעד

 טעטש ענעדישרַאּכ יד ןיא ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג ןסָאש

 .ךיירקנַארפ ןופ ךעלטעטש ןוא

 ,סעיצצזינַאגרָא .עשיטַארקָאמעד יד ןציטשרעטנוא (6

 ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ יד ןפלעה טימ ךיז ןעמענראפ סאו

 יד רַאפ ןגרָאז סָאװ ןוא ענעקָאשרעד ןוא עטדיטרָאּפעד יד

 סָאד ןריפ סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא יד ,עטרעדנַאוװעגנייא-יינ

 ַא ןופ גנוטכיה רעד ןַיא ןכעק א 7 עשידיי

 -נעמַאזוצ רעכעלרע ,רעכעלטייהנייא ןוּכ ןוא גנוקיד

 -טייקיטעט רעד זא ,ןגָאז ץלָאטש ןוא טכער טַײמ ןעק ןעמ
 ,טעטימָאק םענופ ןרָאװעג טעברַאעגסױא ןזיא סָאװ ,ןַאלּפ

 .טנעצַארּפ 90 ףיוא ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ זיא



 פ דנַאברַאפ רָאי ןעצ 6

 טנדרָאעגנייא ןענעז רָאי ייווצ עטצעל יד ןונ

 ןיא ,ןעגעומענרעטנוא ןוא ןטעקנַאב

 -סדנַאל ערעזנוא ןופ ?יפ טקילײטַאב ךיז

 -רעטנוא עכיירגלָאפרעד ליפ יד

 -נוא טנעקעג

 ןופ תוסנכה יד קנַאד א

 טפַאשלעזעג רעקינשַארק יד טָאה ,ןעגנומשנ

 ןעירפ יד ייס ,עטרעהנאװעגנייא-יינ יד ייס ןציטשרעט

 .טײלסדנַאל עטריטרָאּפעד יד ןופ רעדניק ןוא

 1947 רָאי ןרַאפ םייקימעט
 טייקיטעט רעזנוא ךיז טָאה 1947 רָאי םענופ ףיולרַאּפ ןיא

 :ןעוטפיזא עטערקנָאק עקידנגלָאפ ןיא טקירדעגסיוא

 -ָאמ ןרַאפ קנַארפ 8000 טימ טהעײטשַאב ךיז ןבָאה רימ

 יד רַאּפ ,ןטנַאטַאנמָאק עקיליוויירפ

 ןופ עמוס .ַא .טימ ןוא "ןָאינוא, ןוכ סעינָאלַאק-רעדניק

 .יסנאר ןיא רעזייה-רעהניק יד רַאּפ קנַארּפפ 0

 עשידיי ןיפ טנעפונ
 עש 1 --ע- =

 ןופ ןיטעלויב ַא ןבעגענסיורַא ריסז ןבָאה יַאמ שדוח ןיא

 .שיזיוצנַארפ ןוא שידיי ןיא ,ןטייז 2

 רַאפ היוול יד טנדחָאעגנייא רימ ןבָאה יַאב ןט-19 םעד

 ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז סָאו ,טיילפדנַאל ערעזנוא ןופ 2

 .ןשטייד יד ןופ

 רַאפ טנעמונָאמ םעד טליהטנַא רימ ןבָאה ינוי ןט-1 םעד

 נעז עינַאמערעצ-רעיודט רעה ייב .עטהיטרָאּפעד יד

 ןעררעפ ןופ רעייטשרָאפ ַא ךיוא ןֹוא ןשטנעפ רעטרעדנוה ןעוועג

 ןיא ײלסהנַאל שרעזנוא .עקיהעמַא

 ןדלעה יד קנעדנַא רעקינייא

 ןיא טפַאשנעמסדנַאל רעקינשַאהק יד

 -עגּפָא 1947 ינוי ןט-1 ם

 ,ן ןהלעה עריא ןופ
 ןגעק ףכַאק : ןלַאפעג ןענעז עכלעוו

 רעה רַאפ .אנוש ןשיצַאנ ןקיטופב םעד

 דובכ ןוא םויק !חַאפ ,דנַאל ןופ טייהיירפ

 ןופ סנעמעלַא רעזנוא רַאפ ,קלָאפ רעזנוא

 .ץנעטסיזקע ןוא ןבעל

 דנעמ .טָארבסייוו ףסוי :ןענעז סָאד

 -דֶלָאג לרַאש ,םאלּפ ?טיײצ .,גייווצנעזאר

 -רעבליז קַאשז ר סירָאמ ,גרעב

 .דלַאװנירנ סירָאמ ,ןיי

 ןענעז רעפמעק עשידלעה עקיזָאד יד

 ןלָאז ידכ ןלַאפענ

 -עג טימו .יירפ ןוא ךעֿפשטנעמ ןבעל ןענעק

 "יוהעג ַא טימ ןוא טנַאה דעד ןיא רעוװ

 ענ עבילבענרעבינ ; יד

 טארבסייוו ףסוי

 ןמפאשלעזעג עשידיי

 -סירַא ןקא טקילײטַאב ךיז טָאה טפַאשלעזעג רעזנוא

 +עטכיד רעזנוא ןופ ךוכ סָאד ןבענ ַא, -- ןייטשלוש השמ :

 ."תוברוח ןשיוװצ םיוב

 ןוא ?ןילבול

 טנדרָאעגנייא

 סע ןכלעוו ףיוא

 ופ רעדניק , ןטפַאשלע
 רימ ןבָאה ,ןטפַאשנַאמפדנַאל

 ,טעקנַאב ןכעלרעייפ ַא רעטכיד םעד דובכל
 .ןשטנעמי רעטרעדנוה דנזעװנָא ןעוועג ןענעז

 -סיױרַא ןטימ ךיוא יוװ ,טעקנַאב ןיא ןעמענ לייטנָא ןטימ

 -לעזעג רעזנוא טָאה ,ןייטשלוש השמ ןופ ךוב סָאד ןבעג
 זית אז

 -?וק רעטקרַאטשרַאּפ הפ געוי ןפיוא ןעמונרַאּפ ךיז -=5
 .טייקיטעט רע?ערוט

 רַאנעמַאזוצ רעזנוא
 רַא עשידיי

 עסיק '6 םימ טעקב

 סעיצַאוינַאג

 "ידיי ןופ דנַאברַאפ ןיא ןסָאלשעגנָא טשינ ןענעז רימ םגה
 סערגנָאק ןיא טקילײטַאב ךיז רימ ןבָאה ,ןטפַאשלעזעג עש

 ראפ םענופ

 -רעייפ רעד ףיוא עיצַאנעלעד ַא טקישעג ךיוא ןבָאה רימ

 "עסערּפ עיינ רעה ןופ טניירכ" יד ןופ ץנערעפנָאק רעכעל

 +עקיזָאד רעד ןופ עיצקַא-?מַאז רעד ןיא טקיליײטַאב ךיז ןוא

 גנוטייצ-סקלָאּפ

 .דנַאב

 ןַאמרעבליז סקַאמ
 עמעיסָאס רעה ןופ טנעדיזערּפ-עציוו

 "קינשַארק ןופ טניידּפ,

 טײלס"נַאל רעקינשַארק ערעונוא

 טלעטשעגפיוא ךיז ייז ;בָאה ּפָאק םענעס

 ןשירַאברַאב + ןוא !שיטסיחַאס םעד ןגעפ

 -ונעג המקנ ,ּפעלק ערעייז ךרוד ןוא אנוש

 ןוא טולב ענעסָאנרַאּפ ןכייט יד דַאפ ןעמ

 -רעה ,רעפמעק ערעדנַא ליפ יוװ ןכלָאהעג

 גָאט םעד ןרעטנענ

 ןג

 .גיז ןופ

 ןלַאפעג ,ףמַאק ןיא ןלַאפעג ןענעז ייז

 יר רעטנוא ןוא ןלייק עשיצַאנ יד רעטנוא

 -נָא רעייז רעכא .דעקינייּפ יד ןופ טנעה

 ערעזנוא ןקא ןבעק קיודטעטשו טעוװ .קנעד

 יק ערעייז ןופ רעצרעה יח ןיא ,רעצרעה

 יז ןופ רעצרעה יד ןיא ,ןרעטלע ןוא רעד

 ןיא ,טיילסדנצק ענעבילבעג - ןבעל ערע

 .קֹּלֶאֹפ ןשידיי ןצנַאג ןופ רעצרעה יד

 טפַאשלעזעג , רעה ןופ טעטימָאק רעד

 -ענ סרַאטש טָאה ,"קינשַארק ןיּפ

= 

 טנייהפ



 -עז סָאװ ,ןיז עשידלעה יד טָא זַא, טגרָאז

 טשינ ןלָאז ,רעייט ױזַא ןעמעלַא זנוא ןענ

 דלַאוװנירג סירָאמ

 -רַאפ ףיוא ןהעדנַא ןופ דענייא טייוו ןעור
 .דנַא ןופ רערלעפ ענעדיש

 יד ןופ קנעדנא םעד קידנקיבײרַאּפ

 דעד ןופ טעטימַאק רעה טָאה ,ןדלעה

 -ביילג טלָאװעג טפַאשסעזעג דעקינשַארק

 ןופ קנעדנָא םעד ןקיכיירַאפ ךיוא קיטייצ

 ןופ טײלסדנַאל ענעמוקעגמוא ערעדנַא יד !

 ערעזנוא דובכל הטצמ רעה ףיוא .זירַאּפ

 ענעהלָאג טימס רעבירעד ןלעוו ןדלעה

 -ענ יד ךיוא ןקעוו טצירקעגסיוא תויתוא

 -טיה רעה ןּופ תונברק עדעדנַא יד ןופ ןעמ
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 ןוא לָאצ סנעמעוו . ,יידַאברַאב רעשירעל

 .105 טכיירגרעד ,ןיילַא זירַאּפ

 רענעדיישַאכ רעקיזָאד רעד רעבָא

 לָאמקנעד ַא "וו רעס ןיא לָאמקנעק

 .ךיירקנַארפ ןופ תונבדרק ערעזנוא רַאפ

 ךיז ןעמוק ןלעוו רימ ןעוו ,לָאס סעדעי

 עדעזנוא ןופ ןעמענ יד דַאפ

 ,ךיירקנַארפ ןופ רעפמעק ןוא רעריטרַאמ

 ןיא ןענָאטרעד ךיז קיטייצכיילנ ר"מ ןלעוו

 -וקעגמוא ןוא ענעלַאפעג עלַא ערעזנוא

 ןקעוו רימ .םייה רעטלַא רעד ןיא ענעמ

 -יןשַארק ןטלַא רעזנוא ןץיא ןענָאשהעד ךיז

 -םישַאפ רעד ךרוד זיא סָאוו ,בושי רעק

 ןראוועג טקעמענּפָא יו עיטסעב רעשיט

 ןיא ןענָאמעד ךיז ןלעוװו רימ .דרע רעד ןופ

 ןגייברַאפ

 םיױבדלָאג לרַאש
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 -עז ןענָאילימ ווו ,םייה רעטלַא רשזנוא

 -יא טשינ ,ןעכוקעגמוא קידתורזכא ןענ

 יז

 םיױבדלָאג סירָאמ

 ,רבק יא ןופ דכז םעד וליפא קירנזָאלרעב

 ןיא ןענָאמרעד ךיז ןלעוו רימ .הבצמ דעדָא

 ערעזנוא וו ,ןכָאה עכלעוו ,עלַא יד

 יד ןיא ,זירַאּפ ןופ ןדלעה רעקינשַארק

 ןרַאפ טולב קעייז ןפָאגרַאפ רעטנזיוט

 דַאפ ,קלָאפ רעזדנוא ןופ םויק ןוא דובכ

 רעד ןיא טייקיטכעדעג ןוא טייהיירפ רעד

 .טלעוו

 רעייז לָאז ןוא !קנעדנא רעייז דובכ

 א ןעמעלַא ןייז זנוא ליּפשייב דעכעלרעה

 .געוו רעזנוא ןטכיילַאב ןוא גנוקיטומרעד

 לקניפרָאג שזרָאשז

 "קיטישפ ןופ טניירפ,, טּפַאשלעזעג

 ייקיטישוּפ ןופ טניירפ,, טפַאשלעזעג יד

 ןט-1936 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא

 ןענייז רעדנירג עריא ןופ ןעמענ יד .רָאי

 לעשימי ,םיובניילק לארשי : עקידנגלָאפ

 ,ץלָאהנעזָאר עטָאמ ,טשריפ ,םיובניילק

 ןייטשנעזָאר קַאשז ,םיובנעזָאר עוויק

 .(טנעדיזערּפ)

 .80 רעביא --- רעדילגטימ

 -עגטימ ינָאה טפַאשקעזעג עקיזָאד יד

 -טנא ןייז טייז דנַאברַאּפ ןטימ טעברַא

 -עטילענ יד טציטששעג טָאה יז. .ןַייטש

 ןוא קיטישּפ ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןופ ענ

 ןייטשנעזאר :טנעדיזערּפ

 יד טָאה ןליוּפ ןייק .קצעיװאזַאמ-קסנימ

 ןוא עכעלטע טקישעגרעביא טּפַאשלעזעג

 .קנַארפ טנזיוט קיצנאווצ

 -לָאהעג טּפַאשלעזעג יד טָאה דעטעּפש

 טלעג טימ ןליוּפ ןופ ןטנארנימע יד ןעפ

 -ַאוטיס רעייז ןהיזילאגעל) ןריּפַאּפ ןוא

 -ַאנָארטאּפ יד טימ קידנטעבראטימ ,(עיצ

 .ועט

 טגעלפ דנאל ןיא ןעמוקניירא רעייז ייב

 יד ןנרָאזַאב טפַאשלעזעג יד

 טימ ,גנוטלאהסיוא געט 8 טיפ ןטנארגימע

 ןפַאשעג ןיא סע ..ןעגנוגיווװו:ןוא .טעברַא

7 
 עשיליופ

 -ייל ַא ,ןעלטימ ענעגייא טימ ,ןרָאװעג

 -לה ןבעטסױרַא טגעלפ עכלעוו ,עסַאק

 .קנַארפ טרעדנוה 2-4 ןופ תואוו

 טגעלפ (40-59) גירק ןופ גנאּפנָא ןיא

 רַאפ טלעג ןקישסיורא טפַאשלעזעג יד

 -סיוא ןוא טנָארפ ןפיוא ןטַאדלָאס עריא

 ןיא רעטעּפש .סעילימאפ ערעייז ןטלאה

 ןסירעגרעביא ,ךעלדנעטשראפ ,טעברא יד

 -לעזעג יד זיא רָאי ןט-49 עדנע .ןרָאװעג

 ןרָאװעגנ טלעטשעגפיוא רעדיוו טפַאש

 -רַאפ ןופ יקסווָאקינָאמ טניירפ יד ךרוד

 -ניילק ,(,וערַּפ) ןיײטשנעזָאר קַאשז ,דנַאב
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 טעברַא עטשרע יד .(.רקעס) לעשימ םיוב

 -אב זיא טּפַאשלעזעג רעטיינַאב רעד ןופ

 -ייל עניימעגלא יד ןדנירג ןיא ןענַאטש

 רעד רעכלעוו ראַּכ ,דנַאברַאפ םייכ עסַאק

 -יוט 74 ןפַאשעג טָאה ןייֵלַא טנעדיזערּפ

 רַאפ טנעמונָאמ ַא -- ר .רפ טנעז

 ןטסָאק יד ,רעדילנטימ ענעמוקעגמוא יד

 -עג ןענייז (.לפ טנזיוט 29) ןכלעוו

 ןיילא טפַאשלעזעג רעד ןופ ןרָאװעג טא

 צירקעגסיוא ןענייז טנעמונַאמ םעד ףיוא

 -ולגטימ ענעמוקעגמוא יד ןופ ןעמענ י

 ועטייוו

 ש

 אי
= 

 -ענסיוא ןיילא

 ץוחא .סנאקאוו

 טָאה טפַאשלעועג יד

 ףיוא רעדניק 2 ןטלַאה

 טנזיוט 41 יטקישעגניירא יז טָאה םעד

 .עיצקא-רעדניק רעד רַאפ .רפ

 | טָאה עקירעמא ןופ

 .ףליה קיניײװ ןעמוק

 -אב טּפַאשלעזעג יד

 טנַארג טניירפ ןופ ךוזַאב םעה תעב

 -יטישּפ עקיטראד יד טָאה ,עקירעמַא :ןייא
 -פיוא םערַאװ םיא טפַאשנַאמסדנַאל דעק

 -ענסיוא ךיז טָאה סרעדנוזַאב .ןעמונעג

 יד רַאפ סערעטניא ןייז טימ טנכייצ

 טסעג

 -עמא טיכ טקַאטנַאק רעד זיא סנטצעל
 .ןסירעגרעביא עקיד

 ,קיזיימ טניירפ

 אה גָאט וצ טנייה -לעזעג יד סיוא

 וי ש -+=
: 
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 -ילגטומ 43 ןיולב טלייצ עכלעוו ,טפַאש

 ןוא עטדיטרָאּפעד ןופ סעילימאפ 3 ,רעד

 עקידכעלייק ַא ,ןיטנערוטס-ןיצידעמ ַא

 .דילגטימ ַא ןרעזנוא ןופ המותי

 ןופ .טעטימַאק רעצנַאג רעד

 ןרָאװעג טריטרָאּפעד זיא רָאי

 .סעילימַאפ יד טימ

 "קיטישּפ ןופ טניירפ,, טפַאשלעזענ יד

 ."עסערפ עיינ, רעד ראפ טלענ טפַאש

 רעד ראפ ןרָאװעג טמיטשאב זיא סנטצעל

 10 ןופו עמופ ַא גנוטייצ-סקלָאפ דעקיזָאד

 .עסַאק רענעגייא רעד ןופ קנאדפ טנויוט

 ןבעגעג טפַאשלעזעג יד טָאה םעד ץוח

 .קנַארפ טנזיוט 10 ןופ האילח ַא

 ןט6

 ןעמַאזוצ

 קפווַאטיל טסערכ טפַאשלעועג

 -יל - טסערב ןפ ןטנַארגימע עשיריי

 ףיוא סע טפור ןעמ יוװ רעדָא ,קסווָאט

 ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה

 ;קירוצ רָאי 80 טימ ןיוש ךיירקנַארּכ

 ךיז טביוה עיצַארגימע - ןסַאמ ַא רעכָא

 -נייה ןופ ןרָאי רע-20 ןיא .יד ןָא טשרע

 .טרעדנוהרָאי ןקיט

 ,קסירב שידיי

 ספליה עשיטקַאפ ַא

 ןשיווצ טריפעג רעקסירב יד:

 ןופ עטעיסָאפ, סלַא ,גנַאל ןופ

 רָאװעג טעדנירגעג יז זיא "קסווָאטיל

 .1924 רַאוװהכעפ ןטח2 םעד

 ד ףיוא ןעוועג זיא ץיז רעטשרע ריא

 .13 רעמונ סַאגךןָאזעטרָא

 -ָאס ערעדנַא ליפ וצ ץַאװננעק ןיא
 טָאה ,ערעטלע יד סרעדנוזַאב ,סעטעיס

 ריא ןביוהעגנָא עטעיסָאס רעקסירב יד

 רָאנ ,(ָאװַאק) טיוט ןופ טינ ,טייקיטעט

 -רוטַאנ םעד קידנכערּפשטנַא ,ןבעל ןופ
 סָאד יוװ רעטעּפש טמוק טיוט זַא ,ץשזעג

 ןעגנורעדָאפ - סנבעל יד ןַא ןוא ןבעל

 -נעננירד ןוא רעקרַאטש ,רעסערג ןענייז

 יד .טַיוט ןופ גנורעדָאפ יד יוװ ,רעקיד

 רעקסירב יד סָאװ טימס ,ךאז - טּפוה

 םָאד ,טנכייצעגסיוא ;ךיז טָאה עטעיסָאק

 ,תוהצ יד וצ טייקכעלדניפמע יד יא

 -וועריר ריא ,טיילסדנַאל עריא ןופ ןטיונ
 .טייקשיכַאניד:ריא ,טייקיד

 שטיווערוג : טנעדיוערּפ

 טָאה עטשיסָאפ יד סָאוװ ,עטשרע סָאד

 ןריזילַאגעל ןפלעה :ןיא סָאד , ןאטעג

 -נַאוועגנייא-יינ יד ןופ טלַאהּפיוא םעד

 ,ךייהקנַאהפ ןיא טיילסהנַאל עטרעד
 עטשרע יד עקַאט ןעוװעג זיא סאו

 םעד ףיוא .טנַאהגימע םענופ גנורעהאפ

 -ּפִא טינ טייקיטעט ריא רעבָא ךיֹו טָאה

 טטארגימע רעד יוװ םעד ךָאנ .טלעטשעג

 -טלַאהפיוא ןייז ןעמוקַאב ןיושי טָצה

 ,ץנעטסיזקע ןופ עגַארפ יד טמוק ,טכער

 ערעדנַא ייר ַא טי= ןדנוברַאפ זיא סָאװ

 .ו .א .א םירישכמ ,טעברַא יוװ ,ןגַארפ

 -סַאס רעקסירב יד זיא !טיונ עֶלַא יד טָא

 .ןעמוקעג ןנעקטנַא קיצרַאהטיירב עטעי

 -ענ רַאפ תואולה ןבעגעגסױרַא טָאה יז

 עקנַארק רַאפ עציטש, ןשצײטנעמ עטנוז

 יד .ןטנעדוטס רַאפ סעידנעּפיטס .ןוא

 רעוט עטסנבעגעגרעביא ןוא עטסוויטקַא

 ןרעה יד ןעוועג ןענעז טיבעג םעד ףיוא

 ןָאמיס ,ל?ּפמַאט יד + רַאװלוב ןופ ץַאק

 היבט ,סַאנ - ןָאּפמַאר ןופ ןאמדירפ

 ןופ ליט ןוא סַאנ - ןָאירא ןופ יקסלָאמפ

 .סַאג - ילָאװיר

 רעגנַייא-יט יד ןוכ עלַארטנעצ יד

 -ַאכטוג רעה ייב ןעוועג זיא עטרעדנַאװ

 םעד ןגעוו .סַאג - ןָאועמרֶא 13 ,רעכ

 ;ןגָאז וצ ןקַאט טסַאּפ רעכַאמטוג רעה

 -טנש םישעמ ענייז .ותליחת ןכ ומשכ

 רעכַאמטוג רעה רעד .ןעמָאנ ןייז ןכעוּפש

 ןסיירּפָא טגעלפ רע .טוג ןכַאמ טנעלפ

 ןטפעשעג עכעקנעזרעּפ ענייז-.ןופ

 ימ ןוא טייקנבעגעגרעביא סיורג טימ ןוא

 -סדנַאל רעקפירב יד רַאפ ףליה ןעגנערב

 -יונעג םעד ןיא ךיז ןבָאה עכלעוו ,טייל

 ןעוועג זיא רעכַאפטונ רעה ייב .טקיט

 ייב ,דעקסירב עלַא ןופ תסנכה תיב רעד

 .ןעלמַאז ךיז ייז ןגעלפ םיא

 -עג ךיז טָאה רעכַאמטונ רעה רעד

 ןופ תוימשג רשד רַאפ זיולב טשינ ,טגרָאז

 רעייז רַאפ ךיוא דָאנ ,טיילסדנַאל ענייז

 ,לַאקָאל א ןעגנודעג טָאה רע .תוינחור

 ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא סע ןכלעוו ןיא

 ןעגנוטייצ ןעוועג ןענייז סע .לַאזנעייל ַא
 גרָאז יד .ןלױּפ ןופ ןוא עקירעמַא ןופ

 ריע-ינב עריא רַאפ עטעיסָאס רעד ןופ

 -עג טָאה יז זא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגעג זיא

 סעּפע ,טכַירעג-ןרע ןקעיצעּפס ַא ןפַאש

 טַאהעג טָאה רעכלעוו ,ןירדהנפ ןי= א

 ערעייז ןקידיילרעד וצ עבַאגפיוא ןַא רַאפ

 ימ רעד קנַאד ַא .םיכוסכס עכעלנעורעּפ

 זיא ,ערעדנַא ןוא טרָאּפאּפאר רעה ןופ

 רעטנּוא עטעיסָאּפ .יד ןרָאװעג ןפַאשעג

 עד לַאקימַא; ןעמָאנ .לעיציפֶא ריא

 סע רעכלעוו וצ ,"קסווָאטיל - טסעחב

 ןסָאלשעגנָא טייצ רעד טימ ךיז ןבָאה

 - .םיכׂשוְת רעזירַצּפ .יד ךיוא



 -עג סעטעיסָאס עדיימ ןבַאה קעװצ םעד ןוא לַאֹּכ - טױט ַא ןיא תואצוה - היו -עיסָאפ רעקיזָאד רעד ןופ רעדנירג יד |
 -לעוװ ,עוסימָאק - וויטַאיציניא ןַא ןפאש םיסותי ןוא הנמלא לעד רַאֿפ עציטש :ןענעז עט |

 רענישזניא :ה"ה ןיפ- ןענַאטשַאב זיא עכ .םענעברָאטשרַאפ םענופ לָאװ רעינישזניא ,ַאיַאנרעשט .בר רעד
 .ַאּפשנירג ,ןיועל ןָאטסַאנ ,יקסלָאװ םעד רימ ןשגנעהב עיצַארטסוליא סלָא .טראּפאּפַאר ןוא ליט קחצי ,יקס

 :ַאמרעדניפ ןוא קיטשיפוק .ופ ןַאליב א ןופ נוצסיוא ןקידנגלָאפ  ןענַאטשַאב זיא טעטימָאל רעטשרערעד

 םעניא ;רָאי ןטסחס7*7 :ןענָאזרעּפ עקידנגלָאפ ןוּכ

 -תה יד רַאפ עיצקא ןַא טריפעגכרוד רַּפ 0 - - םירייטקָאד .השמ ַאיַאנרעשט ברה --- טנעדיזערּפ

 ןט-26 ןיא .ןליוּפ ןיא רעדניק עקידנעע , 1 -- ןטנעמַאקידעמ דוד ןייטשנירג --- טנעדיזערּפ - עציוו
 -רעטנוא - טלעג טימ ןפלָאהעג - - ראי 4 006 -- רעסנַאּפסיד .ילע ןַאמשעדקעה --- רעריסַאק

 .קכירב ןופ םימותי-תיב םעד גנצטש + 0 -- עצינש .יקסלָאװ רעינישזניא -- .רקעסד-.נעג

 זיא עכלעוו ,עמשיסָאס יד טָאה 1990 יא , 800 - -רעלָאקס ינָאלָאק רעד רַאפ .ירנאה ןַאמשעדקעה -- רַאטערקעק

 ךרוד ,לעגערּפ רעה ןוּפ ןרָאװעג טכוַאב , 800 - - ןהרָא-ברַא ןופ עינָאלָאק .רעזייל לַאטרעבלַא --- ןיעלָארטנָאק

 ערעסערג ַא טקישענרעביא עקַאט םיא ,/ 200 --עטילַאיטימ-ןָאיסַאעדעּפ .בקעי ליב
 ןיא ןלוש עשידיי יד רַאפ עמוס-טלעג 2 180 - .גרא טא ןוא "אקיל; לארשי ְךעכַאמטוג -- רַאטינַאס .זערּפ

 ןיא גנוציילפרַאפ רעד תעכ .קסירב , 0 -- תואצוהזהיול .םהרבא ליט

 רעקסירב יד טָאה ,ךיירקנַאפ - םיהודה , 0 -- טאיראטערקעק ,קהצי ?יט : רעדילגטיכהטעטימָאק
 יד .ענעטילעג יד ףליה ןבעגענ עטעיקאפ ןבַאגסייא-ָארויכ ןוא דנאמרא לאשניוועק ,חנ זַאמסקעלב

 רעד ןופ ןעמונעגסיורַא טָאה עטעיסָאפ , 1482 .- ןעגנלמַאורַאפ ןוא יי וע =
 .עטריטסערַא הפיפת רעשיזיוצנַארּפ 15 8 -- האק עטעיסָאפ רעד ןופ רעדילגײימ לָאצ יד

 רעקסירב ןכָאנ ,רָאי ןט-1927 ןיא : : -ָאמ ןדעי .00 ייב ןעוועג זיא גירק ןרַאפ
 :ו ז .ףרה:דמה

 -עגסיױרַא עטעיסַאס יד טָאה ,םָארגָאּפ " 2: יי סכ -רַאפ ענײמעגלַא ןעמיקדאפ ונעלפ טַאנ

 .רפ טטזיוט 29 ןעלטימ ענעגייא ןופ טקיש רעקסירב יד טָאה רָאי ןט-1925 ןיא -עגוצ - יינ יד עכלעוו ףיוא ,;עגנולמַאז

 רָאי ןט-1958 ןיא .ענעטילעג יד רַאפ -ידטעיּפ רעד טימ ןעמַאצ ,עטעיסָאס ןסורג ןבענּפָא ,בגא ךרד ,ןגעלפ ענעמוק
 ןרַאפ טלעג טקישעגסיױרַא יז טָאה ןפַאש וצ ווימַאיציניא יד ןבעגעג ,רעווָאק .םייה רעיא עד ןופ

 "סָאס רעקסירב יד .קסירב ןיא "זאט, טפַאשלעזענ) "רעלָאקס ינַאלַאק, יד רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה עטעיסָאס יד
 ,עטשרע יד ןשיװצ ןעוועג ןיא עטעי עכלעוו ,("עינָאלָאק - רעדניק עשידיי עשיניצידעמ ןלעטשװצוצ .עכַאגפיוא ןַא

 -סקלָאפ יה טעהנירגעג ןבָאה עכלעו רעד טימ ןעמונרַאפ הליחתכל ךיז .טָאה- עקנַאהק עריא רַאפ ןטנעמַאקידעמ ,ףליה
 78 רעמונ ,סַאגןעריט רעד ףיוא קינילק רַאּפ ןלוש - בָאנוצ עשידיי ןופ גנודנירג ןיא גנוציטשרעטנוא - טלעג ,רעדילגטימ

 .קינילק-סקלָאפ עקיטנייה יד -- רַאפ ןטנַארגימע עשידיי ןופ רעדניק יד טײקנַאהק רענעגיוצרַאפ ַא ןופ לַאּפ

 = : = - קסווָאטיליטסערב טפַאשלעזעג רעד ןופ ץמַאנפיוא
 א 2 :טפַאשלעזעג רעד ןופ רעדילגטימ-טעטימָאק עּפורג ַא

 147 ןיא ְּי

 רעבראפ רעה י ןוא:.יורפ :סקניל ףווא סטכעּר- ןופ ןציז סע ,ןיקשוש .,וועצאק .-- ייר עטשרע  :סקניל- ףיוא סטכער ןופ

 .ןָאסרעג ןוא גרעבסקאלפ יי וי ר יי = אש ,ןאלּפאק ,ץנומ --:ויר עטויווצ .ןאמרעווארב .רד ןוא שטיווערוג גרובוניג ,רעגרעל ,שטווװערוג רעציורָאפ ,סָאלעשזנַאדסָאל ןְופ :
 ןיקשוש -רָאטערּקעפ-לַארענעג -רעד טסורגאב" סע 0 - .לקצענעמאק ןּוא ןאמזולג ,גרּובזניג ,ןָאסרעג
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 יד ,רעקסירב יד ןופ עטריגעלעה יד

 -קַא ךיז ןבָאה ,גרובזניג ןוא ןַאלּפַאק :ה"ה

 ןוא גטולקיװטנַא ןייז ןיא טקילײטַאב וויט

 -סיד םעד ןלעטשוצקעװַא ןפלָאהעגטימ

 לֶאז סע זַא ,ךיוה ַאזַא ףיוא רעסנַאּפ

 עשידיי עטסקיטכיוו יד ןוּב ענייא ןרעוו

 זירַאּפ ןיא סעיצוטיטסניא

 יד טגעלפ גירק האפ ךָאנ

 עקנַארק ןוא עכַאװש עריא ןקישסיױרַא

 ךרוד ןסנַאקַאװ - רעמוז ףיוא רעדניק

 --עטעברַא ןוא "רעלָאקפ ינָאלָאק , רעד

 .ןדרָא

 ַא עטעיסָאס יד טריזינַאגרָא רָאי ןדעי

 ערעסערג ןכַאמ יז טגעלפ רעמוז .לַאב

 רעקסירב יד עכלעוו ןיא ,ןנולפסיוא

 ןעמ .טקילײטַאב ךיירלָאצ ךיז ןבָאה

 -םיה ןכוזַאב ,ערעדנַא ןשיוװצ ,טגעלפ

 ןגעלפ סע .רעצעלּפ ןוא ןעעזומ עשירָאט

 -נוא עלערוטקוק ענעדישרַאפ ןעמוקרָאפ

 -ַארעטיל ןופ ןטַארעּפער ,ןעגנומענרעט

 .עטכישעג ןוא רוט

 יד ןעמוקעגרָאפ זיא רָאי 1ט-1998 ןיא

 טַאנָארטַאּפ רעקסירב ןופ גנוקיניירַאפ

 -טַאּפ רעד .עטעיסָאס רעקסירב רעד טימ

 רעד ןיא טכַארבעגניײרַא טָאה טַאנָאר

 רעכלעו ,טנעמעלע ןגנוי א עטעיסָאפ

 רעקידרעטייוו לעד וצ טקריוועגטימ טָאה

 .עטעיסָאס רעד ןופ גנולקיװטנַא

 ךיז טָאה ,גירק ןופ ךורכסיוא םייב

 וצ טריזינַאגדַא עטשיסָאס יד ךיוא ךיילג

 ןפיוא רעדיקגטימ עטריזיליבא= יד ןפלעה

 -רעדניא סעילימַאפ ערעייז ןוא טנָארפ

 עטעיסָאס

 רעמ ַא ןייז לָאז ףליה יד ידכ .םייה
 -עיסָאס רעקסירב יח טָאה ,עקידתושממ

 טקַאטנַאק ַא ןדנובעגנָא זירַאּפ ןופ עט

 -עמַא ןיא טיײלסדנַאל רעקסירב יד טימ

 טייקכעלגעמ יד ןבענעג טָאה סָאה .עקיד

 -כדנַאל עטריאוקַאװוע יד ךיוא ןפלעה וא

 .טייל

 -טע יד ךיז ןבָאה עיצַאּפוקַא רעוו תעב

 -ולנטימ - טעטימַאק ענעבילבענ עכעל

 רעקסידב יד טימ טהיסערעטניא רעד

 -לעוו ןופ ?ייט רעטסשהג רעד ,טיילסדנַאפ

 ןיא טרישזַאגנַא סיליוויירפ ךיז טָאה'ס שכ

 ןוא םזישַאפ ןגעק ןפמעק וצ יײמרַא רעד

 .טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה

 טופמעקעג ךיוא טָאה רעדילגטימ לייט ַא

 ."סנַאטסיזער , .רעד  ןופ  ןעייר יד ןיא

 43 ענעסָאשרעד עטשרע יד ןשיװצ

 רעה ןעוועג ןיא ,יסנַארה ןייא סעקינבודע

 ,שטיווַארעייפ בבייל - שרעה דילנטימ

 ןיא קיליוויירפ טפמעקעג טָאה רעכלעוו

 -םדנַאפ יד .1926 ראי ןיא עינַאּפש

 -מיר רעביל ןוא ןַאמרעגנוי עשַאי טייל

 -רָאּפעד ףיוא ןעמוקעגמוא ןענייז דונַאל

 ךיילג ןענעז ייז יו םעד ךָאנ ,עיצַאט

 רעשטייד רעד ןופ ןטַאנָאמ עטשרע יד ןיא

 .סנַאטסיזער רעד ןיא ןיירַא עיצַאּפוקֶא

 -רעד וײא יקסנעדַאק ?קנַאי דילגטימ רעד

 גרעבךןעײניריּפ יד ןיא ןרָאװעג ןסָאש

 ןיא לַאטרעבלַא ָאּפַאטשעג רעד ךרוד
 ןיא ןרָאװעג טקינייּפרַאפ 1941 ןיא

 -עריּפ יד ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק

 -יזערּפ רענעזעוועג -- טנַאלַאג .ןעיינ

 -- עטעיסָאפ רעקסירב רעד ןופ טנעד

 -ענמוא עילימַאפ רעצנַאג ןייז טימ זיױא

 יד .דענַאל - עיצַארטנעצנָאק ןיא ןעמוק

 דג ןוא דעַאלמיר ,ןַאמפקעלב רשקסירב
 .טנָארּפ ןפיוא ןלַאּפעג ןענייז שטיווער

 -1949 ןיא גנויירפַאב רעד ךָאנ ךיילג

 רעטלַא רעד טלמַאזרַאפ ךיז טָאה ,רָאי ןט

 -נגְלֲאּפ יד ןופ דנַאטשַאב ןיא טעטימָאק

 :רעדילנטימ ענעבילבעג - ןבעל עקיד

 ,ןרעטשנגרָאמ ,ןַאלּפַאק ,שטיווערונ

 -נָא זוא סע .לַאטנעװעל ןוא יקצענעמַאק

 ןעיינַאב וצ סולשַאב ַא ןרָאװעג ןעמונעג

 -ַאל יד .עטעיסָאפ רעד ןופ טייקיטעט יד

 -ענ טָאה ןעמ :עשינַארט א ןעוועג זיא ענג

 ןסיורג ןכַאנ סנַאליב םעד ןכאמו טפרַאד

 ןוא לעוו ,?כה-ךס ַא ןעיצרעטנוא ,ןברוה

 ךָאנ ןבילבעג ןעטעז סע רעקסירב ליפיוו
 ןרירטסיגער ,הטיחש רעכעלקערש רעד

 דךיז ןעמענרַאפ ,עקיטפרעהַאכטיױנ יד

 -עד יד ןופ םימותי ןוא תונמלא יד טימס

 -ילַאהצמ ןוא עשזדירוי ןבענ ,עטריסרָאּפ

 ןעמוקזַאבקיחװצ ןופ טיסעג ופיוא ףליה עש

 ,ןטַאפשרַאוװ ,ןעגנוניווו עטביורעגוצ יד

 .וװ .א .א עיצַאּפוקֶא רעד תעבכ לבעמ

 -צ ויא 1045 רעב=שעטּפעפ ןיא

 ענימעגלַא ןא ןיאװעג ןפורעגנעמַאז

 ףעקסירב רעצנַאװ רע ןופ גנולמַאזרַאפ
 -עג טכַאמעג ויא סע .הטילּפה תיראש

 ענעמוקעגמוא עֶלַא ךָאנ הרכזה ַא ןרָאװ

 ןוא קסירב ןיא ,ךיירקנַארפ ןיא רעקסירב

 ןיא טָאה ןיװַאּפ טניירפ ןרענַאל יד ןיא

 -לצנייא ןבענעגרעביא רעטרעוו עקידטריר

 ןטפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאפ רָאי ןעצ

 רעקסירב ןופ גנַאגרעטנוא ןגעוו ןטייה

 ענעבילבעג - ןבעל יד ןפורעג ןוא ָאטשג

 רעקסירב םעד !עיוב ןביוהוצנֶא קירוצ

 עניימעגלא יד .ךיירקנַאדּפ ןיא בושי

 ַא טעברַאעגסױא טָאה גנולמַאזרַאפ

 -ַארָאכ ןוא רעוויטקורטסנַאק ןופ ןַאלּפ

 -לא יד רַאפ לעיצעּפס - - ףליה רעשיל

 ןרעווש םעד ץָאהט .םיסותי ןוא תונמ

 סע ןכלעוו ןיא ,דנַאטשוצ ןשימָאנָאקע

 -קנַארפ ןענופעג טייצ רענעי וצ ךיז טָאה

 ךָאד זיא ,טהפב ןדיי יד ןוא ללכב ךייר

 ַא ןפַאש וצ ןעננלעג טעטימָאק םעד

 ןעמ דעבלעוו טימ ,טלעג עמוס ערעקערג

 .עקיטפרעדַאב - טיונ יד ןפלָאהעג טָאה

 ַא ןרָאװעג טעברַאעגסיוא ךיוא זיא סע

 יד ןיא םימותי יד ןענדרָאוצנייא ןַאלּפ

 וצ ןוא ןעמייה - רעדניק עקידנריטסיזקע

 םעניא .ננוטלַאהסיוא רעייז רַאּפ ןלָאצ
 יד ןרָאװעג ןעזעגסיורַאפ זיא ןַאלּפ
 ךַאפ א ןענרעלוצסיוא רעדניק עדעטלע

 ייז זיב ייז טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ ןוא

 .ןשטנעמ עקידנעטשטסבלעז ןרעוו ןלעוו

 רעייז ףיוא טקוקעג טינ ,רעדילגטימ יד

 ךיז ןבָאה , עגַאל רערעװש רענעגייא

 -געמ עטסרעסיוא יד זיב טרעײטשַאב
 -נָאק ַא ןדנובעגנָא וצרעד ןוא ןטייקכעל

 ןיא טיילסדנַאל רעקסידב יד טימ טקַאט

 -וקַאב וצ ייז ןופ ךיוא ידכ ,דנַאלסיוא

 .ףליה ןעומ:

 ךיוא ןַײא 1945 ןיא

 עמוס עטשרע יד ?הָאװ

 טנזיוט 442 ןופ סיורג רעד ןיא עסַאק

 194671945 ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא .רפ

 -נייא ןזיװַאב עטעיסָאפ דעקסירב יד טָאה

 ןוא ןענישַאמ - יינ ,ןטַאטשרַאוו ןפיוקוצ

 רעקרעוװוטנַאה רַאּפ ףליה ןבעגעג ;תוריד

 ןפַאשעג םורַאו ױזַא ,רעלדנעה - ןיילק ןוא

 .סעילימַאפ 440 רַאפ ץנעטסיזקע ןַא

 ןֶא ןביוה רָאי ןט-1946 ןופ ןטימ ןיא

 -עקסירב יד זירַאּפ  ןייק ןעמוק וצ

 -ינעילַאטיא ןוא עשטייד ידו ןופ םיטילּפ

 -עגנייא-יינ עקיזָאד יד .ןרענַאק עש

 -נַאװ סע עכלעוו ןופ לייט ַא ,עטרעדנַאװ

 םליע תוניּפ ועבדא יד ןיא רעטייוו יטרעד

 וע ןסָאלשַאב טטָאה סָאװ ,לייט ַא קא

 ןבָאה עלַא ייז --- ךיירקנַארפ ןיא

 -עירעטַאמ רעקידלַצב ןיא טקיטיונעג ךיז

 עכלעוו .ףליה רעשילַארָאטס ןוא רעל

 -עג ןפַאשעג

 9 -ייֿפ רעד רַאּפ



 זיא סָאד .ןוָאװענ ןבעגעג עקַאט ייז זיא

 ןוא רעהירב רעקסירב יד ןעקנַאדרַאפ וצ

 -עשזנַא-סָאל ,קרָאי-ינ ןופ רעטסעווש

 ןבָאה עכלעוו ,סערייא - סָאנעוב ןוא םעכ

 ףיוא ןפודעגּפָא קיטומסיורג ןוא ךיג ךיז

 ןיא טיײלסדטַאל עהעייז ןופ גנודנעוו רעד

 יי ןוא קידנעיײטשרַאפ ,זירַאּפ

 עכלעוו ,ןבַאגפיוא יד ןופ טייקיטכיוו יד

 רעזירַאּפ רעד טלעטשעג ךיז טָאה סע

 .עטעיפָאס רעקסירב רעד ןופ טעטימָאק

 רעד ןופ ןטפַאשנַאמסדנַאל רעקסירב יד

 יד ןענַאטשרַאּפ ןבָאה טקעװ רעצטַאג

 רעטנעצ סלַא רַאּפ ןופ טייקיטכיוו

 םיטילּפ יד דַאפ טקנוּפ - סגנַאגכרוד ןוא

 ךיז ייז ןבָאה דעבירעד ןוא ןרעגַאל יד ןופ

 .ןפורעגּפָא םערַאװ ױזַא

 ךיז טָאה ןטַאנָאמ 18 יד ןופ ךשמ ןיא

 ,ןכַאז ערעדנַא ןשיװצ טעטימָאק רעד

 ךרוד ןדיזילַאגעק ןטימ ךיוא ןעמונרַאפ

 -לעועג עשידיי יד ןופ דנַאבוַאפ םעד

 -עגנייא - יינ יד ןופ עגַאל יד ,ןטּפַאש

 -יא ןגרָאזַאב םייב קידנפלעה ,עטרעהנַאוװ

 .וװ.ַא.א רעסעּפ ,כעזיוו ,ןטרַאק-טעטיטנעה

 א ןראוועג טעבדַאשגסיוא א ןיא סע

 עשטייד יד ןופ ןעגנע-בוצּפָארַא ןַאלּפ

 ךיוא יו ,תוחּפשמ טוב ןרעגַאל

 -רָאפ עקיטיונ יד ןריפכרוד ייז ןפלעה

 -ַאק רעד טָאה טנייה ןיב .ןטעשיטַאמ

 ןָארעּפ 84 טרירטסיגערַאפ טעטיק

 יז רַאפ ןיא סע .רעדניק ךיוא ןוא
 ןופ םרָאּכ יא ןקָאװעג ןבעגעגסיורַא
 .רפ ןָאילימ ַא רעביא ,תואוולה עציטש

 גנוציטשרעטנוא רעלעירעטַאמ רעד ץוחַא

 טינ רעקסירב יד ןופ-טעטימאק רעד טָאה

 ףיוא עיגרענע ןוא טייֵצ ןייק טרָאּפשענ

 -יונ יד טײלסדנַאל ענייז רַאפ ןֿפַאש וצ

 רעפסָאמטַא עכעלרעדירב עמערַאװ עקיט

 ןוא םַאזנייא ןליפ טינ ךיז ןלָאז ייז ידכ

 וצ ןרָאװעג ןָאטענ ץלַא זיא םע .טנלע
 ןפלעה וצ ןוא לרוג רעייז ןרעטכיילרַאפ

 ןיא עיציזָאּפ עקידריוו ַא ןעמענרַאפ ייז

 .ןבעל ןקידרעטייוו רעייז

 -ָאס רעקסידב 6 ןוכ טעטימַאק רעד

 ;טכער ןוא ץלָאטש טימ ןנָאז ןעק עטעיס

 טינ זיא טעברַא עטגנערטשעגנָא ןייז זַא

 -נייא - יינ ידו ןופ ליפ .דוביאל ןעגנַאגעג

 -רַא ייז ,תוריד ןיוש ןבָאה עטרעדנַאװעג

 יא עקינייא ןוא ןטַאטשדַאװ ןיא ןטעב

 רענעבעגעג רעד קנַאד א ,ןעגנול

 ךיוא וי ייב ךיז ןענדרָאוצנייא ,ףליה

 טריפעג טרעוו טעברַא עקידרעטייוו יד

 סָאװ ןעמענסיױרַא ןופ גנוטכיר רעד ןיא

 ןפלעה ןוא ןרעגַאל יד ןופ טיילסדנַאל רעמ

 -קנַארפ ןיא ךיז עג עא רעדָא ,

 עוייר רעייז ןצעזוצהָאפ רעדָא 26

 .םיִל רבעמ

 -עגנָא טעטימָאק רעד טָאה סנטצעל

 עיצַאגעלעד ַא ןקיש וצ סולשַאב ַא ןעמונ

 יד ןכוזַאב וצ ?ליצ ןטימ דנַאלשטייה ןייק

 -טסעפ טרָא ןַא ףיוא ןוא ןרעגַאק - הי

 ןופ ןעמטרָאפ יד ןוא ןטיונ עהעייז ןלעטשוצ

 .ףליה רעקירעהעג רעד

 -קעװַא ןסָאלשַאב טָאה עטעיסָאס יד

 -נָא ןקיבייא םוצ טנעמונַאכ .ַא ןלעטשוצ
 .םישורק רעקסירב עֶלַא ןופ קנעד

 -2וק א ןראוועג טריפעג ךיוא זיא סע

 -עגנייא ןיא סנטצעל .טעברַא עלערוט

 -סיה ןופ טַארעּפער א ןראוועג טנדרָא

 טָאה רעכלעוו ,רענלימ ףסוי רעקירָאט

 גנולדנַאהּפֶא עקידנּפעשסיױא ןַא ןבעגעג

 .קסירב ןופ עטכישעג רער ןגעוו

 ַא ןטלַאהעג טָאה רעגניפדלָאג טניירפ

 .ןפַאש ןייז ןוא ן'צרּפ ןגעוװ טַאדעפער

 (ריעדןב ַא) ןיוועלש ןימינב רעביירש רעד

 ענייז ןופ ןעוצסיוא טנעיילעג טָאה

 .קרעוו

 ןופ עיצַאינַאגרָא רעד טימ ןעמאזוצ

 םעד ןוא ךיירקנַארּפ ןיא ןדיי עשיליוּפ יד

 -סירב יד טָאה ,טַאד - רוטלוק ןלַארטנעצ

 -רעייפ ַא טנדרָאעגנייא עטעיפָאס רעק

 ןירעטכיד רעה רַאפ עמַאנּפױא עכעל

 -לעוו ,עקירעפַא ןופ םיובלעטייט ערָאד

 .קסירב ןופ טמַאטש עכ

 יד !עוועג זיא עטעיסָאפ

 -עגנָא טאהעג ךיז ן
 רע !טעּפש

 רעקסירב יד

 טָאה עכלעוו ,עטשרע

 .עיצַארעדעפ רעד ןיא ןסָאלש

 -סיױרַא ,תוביס ענדײשרַאּכ בילוצ ,יז זיא

 -נָא ןוא עיצַארעדעּפ רעד ןופ ןטָארטעג

 -- "בושי ןטקיניירַאּפ, ןֶא ךיז ןסָאלשענ

 עשידיי יד ןופ דנַאברַאפ, רעקיטנייה

 ."ךיירקנַארפ ןיא ןטפַאשלעזעג

 ןײגקעװַא ןכָאנ :עיגָאלָאנָארכ ל?סיבַא

 זיא ,איאנראשט טנעדיזערּפ וטשרש ןופ

 לַאט

 -ננלָאפ ןופ םוידיזערּפ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג
 ה ,ןָאזרעּפ יירד עקיד

 .שטיווערוג ןוא טנַאלַאג

 -עגמוא) א טנעדיזערּפ ןעוועג זיא
 .(עיצַאטרָאּפעד ףיוא ןעמוק

 -עג זיא טעפ עד טנעדיזערּפ רעטשרע
 ןוא עקיטכיוו ַא -- לַאטהעבלַא רעה ןעוו
 .זירַאּפ ןיא טייקכעלנעזרעּפ ענעעזעגנָא
 עלַא ןיא טקילײטַאב ןויטקַא ךיז טָאה רע

 .ןעגנומענרעטנוא

 -נעוועל טעפ עד טנעדיזערּפ רעטייווצ
 רעה רַאּכ טעברַאעג ןרָאי ליפ

 .עטעיסָאט

 נעדיזערּפ רעטירד
 .ןרעטשנעג

 -- טעפ עד טנעריזערּפ רעטרעפ

 דילגטימ רעקיטכיט ַא ןַאמזולג רַאזַאל

 .טעטימָאק ןופ

 -ָאֹפ) ןַאמשעדקעה ןרעה -- רעריסַאק

 --ָאמ - שפ עד ט

 -רעג ןוא רַאזַאל ןַאמזולג ,(ןוז ןוא דעט

 .ןָאס

 רעינישזניא :ןרַאטערקעפ - לַארענעג

 ,ליב ,ןַאמשעדקעה ירנאה  ,יקסלָאװ

 .ןָאסרעג ןוא גרעבנרערטש

 טעטימָאק ןופ דנַאטשַאב רעד
 גירק ןכַאנ

 .שטיווערונ --- טנעדיזערּפ

 -שוג ,רענרעל -- ןטנעדיזערּפ - עציוו

 .רעכַאמ

 .ןָאסרענ -- רעהיסַאק

 .ןיקשוש -- רַאטערקעס-לַארענעג

 :רעדילגטימ - טעטימָאק

 .ןַאמרעװַאדב .רד

 .גרובזנינ

 .רַאזַאק ןַאמזולג

 .יקצעינעמַאק

 .ןַאלּפַאק

 .וועצַאק

 .גרעבנעוועל

 .לַאטנעװװעל

 .ץנימ

 ןיקשוש סירָאמ
 .רַאטערקעס - לַארענעג

 ....-:.םםע בע



 ןטפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנאברַאפ רָאי ןעצ 109

 -עג ןיא עטעיסָאס העבַארעפעב יד
 .רָאי ןט:1019 ןיא ןראוװעג טעדניהג

 טטיירפ יד ןעוועג ןענעז רעהנירג עריא

 -עג ,טנעדיזערּפ רעטשרע) ןַאמפלעק

 -קעסזלַארענעג) ןַאכפטוג ןוא ,(ןברָאטש

 .(רַאטער

 ןענעז ןטנעדיזערּפ עקידנגלָאפכָאנ יד

 :ןעוועג

 ,יקסווָאינד:טס ,ןשהלאק ,שטיװָאקשַאמ

 ,יקסווָאגָאר ,רעניצשעל ,קיזרָאג ,ןַאמטוג
 .ןייטשנַארק ןֹוא ןַאמרעֿבליז

 רעבַארַאסעב יה טָאה גיוק ןרַאפ
 .סעילימַאפ 280 .טלייצעג טפַאשטַאמסנַאֿפ

 -עג ט ןעוועג סע זיא ,טוטאטס ןטינ2

 ,ףליה רעקיטייזנגעק ןופ טּפַאשלעז

 -עט ריא זיא טייקכעקקריוו רעדו ןיא .רעבָא

 -יזַאד יד ןעגנַאגעגרעבירַא .טייוו .טייקיט

 עטעיסָאס רעבַארעסעב יד .ןצענערג עק

 -עג ךיז טָאה סאו ,ןדעי ןפלָאהעג טָאה

 -םוא ,ףליה ךָאנ ןדנָאװעג ןוא טקיטיונ

 םעד רַאפ .םַאטשּפָא ןייז ןופ קיגנעהּפָא

 -עג טהיזינַאגרָא ןענעז קעווצ ןקינָאד
 ןעגנומענרעטנוא ענערישדַאפ ןרָאװ

 -עג ןגעלפ סע ,ןעגנוריפיוא - דעטַאעט

 .וװ .ַא .א ןטַאהעטעה ןרעוו ןטלַאה

 טָאה עטעיסָאס רעבַאהעסעב רעד ייב

 טגעלפ עכלעוו ,עסַאק-ייל 'ַא טהיטסיזקע

 -נעווטיונ 'רעה טיול תואוולה ןבעגסױרַא

 עיסימָאק עהַאטינַאפ ַא .ןדעי וו

 ןפלעה וצ עכַאנפיוא סלַא טאהעג טָאה

 -יֹוטקָאד טימ ייז קידנגרָאזַאב ,עקנַארק

 -ָאֹס יד .ענעלֿפ ןוא ןטנעמאקידעמ םיר

 ןקיש רָאי ןדעי ךיוא טנעלפ עטעיקס

 .ןסנַאקַאװ - רעמוז ףיוא העדניק

 ךיז טָאה ,ףליה רעקיטרָא רעד רעקיוא

 כו ,טייקיד

 רָאירעננוח ןיא ןדיי רענַארַאפעכ רַאפ עינַאּפמַאק
 וקעג ןיא ראי ןט-1927 ןיא

 ,עיבַארַאסעב ןיא ןדיי יד

 .שינעקירט ַא ןופ טַאטלוז

 טָאה עכלעוו

 -ָאס  רעבַארַאפעב רעד ןופ טנעדיזערּפ רעקיטלָאמעד ;רעד
 נעעז ,יקסווָאנידוטס רעה ,עטעיפ -ָאס רעבַארַאסעב יד זַא קיד

 ּרעייטשרָאּפ ַא זירַאּפ ןַײק-ןע

 ַאפ ףליה'ןגידק וצ ?ליצ ןטיכ ןעינעמור ןיא בושי ןשידיי ןופ

 -ער ןיא טרעגנוהעג

 ַאשלעועג ,ןכארא =
 שטיווערוג :טנעדיזערּפ

 -ײטַאב ךיוא עטעיסָאס רעבַארעקעב יד

 עינאּפמַאק - ץשנַאבז רעד ןיא טקיל

 -גָאּפ יד רַאפ טלעג טקישעגרעביא ןוא

 .ןעינעמור ןוא ןליוּפ ןיא עטרימָאר

 ןענעז עיצַאּפוקֶא רעה תעב

 -עגמוא טפַאשדעדילגטימ רשד ןופ ?טירד

 ןופ ןעמענ יה .עיצַאטרָאּפעד ףיוא .ןעמוק

 ןפיוא .טצירקטגסיוא- ןענעז םישודק יד

 וצי טָאה .עטעיסָאס יד סָאװ ,טנעמונָאמ

 תיב ןפיוא טקעטשעגקעװַא קנעדנָא רעייז

 .עינַאב ןופםלוע

 -ַארעפעב יד זיא ןברוח ןפיורג ןכָאנ

 עג טקעטשעגפיוא קירוצ עטעיסָאק רעב

 -פיוא וז טקייצנָאט-ךקיטנייה ייב .ןרָאװ

 טייקיטעט ריא  .ּסעילימַאפ 180 יינס

 רעדיוו ;טיִנ ,"ז-= +ןהָאװעג טײנַאב זִיא

 -ַאב .,ךיז ןקיטיונ .סָאװ  ,!ד.רַאפ ףלַיה

 -עב ענעמוקעגנָא-יינ יד רַאפ סרעדנוז

 .ערעדנַא .ןױוא  הענעמוה - ,רעבַארַאס

 םימוְתי ,יה טציטשעג ןרעוו קיטייצביילג

 עטעיסָאס יד .ןרעטלע עטריטרָאּפעד ןופ

 טניירפ ןופ טשטיוויטקַא רעד ךרוד ,טָאה

 ףיוקנייא  ןַא טבַאמעג  ,יקסווָאינדוטפ

 טלייטהַאפ ןענעז עכלעוו ,סעהדלָאק ןופ

 ןופ רעוייה - רעהניק יה ןויא ןהָאװעג

 ןקיזַאד םעד רַאפ ןעלטימ ידו ."ןָאינוא,

 ןיקסֹווַאינװטס ךרוד ןענעז ףיוקנייא
 סָאװ ,ןעגנולמַאז - ךהוודו ןרָאװעג - ןפַאשעג

 40 ןופ עמוכ יד .טּכַאדבעגנלירַא- ןבָאהו

 .קנַארּפי טנזיוט

 רעהילגטימ שקנַארק .רעהָא ,עמקַא

 -ךילגטימ ןופ טיירפַאב זיולב טיט .ןהעוו

 רעד ןופ ךָאנ ןעמוקַאב ייז רָאנ .,לָאצּפָא

 גנוציטשרעטנוא ערעלוגער ַא עטעיקָאפ

 ַא טהיזינַאגרֶא טָאה עטעיסָאס זד

 ייווצו

 -רָאיַאפ רעה  םעד דובכל טנווָאייט

 רעייז 'רַאּכ בלַאק םַאדַאכ ןוא סיק

 ןבָאה עטצעק יד :;הבדנ רעקיטומקיורג

 ןרַאָּה ןטפָאק עצנַאג יר טקעהעג ןיילַא

 800 ןפארטַאב טָאה סָאוװ ,טנעמונָאמ

 טנוװַא ןקיזָאד םעה ףיוא .קנַארפ טנזיוט

 174 ןופ עמוס ַא ןהָאװעג טקמַאזעג ןיא

 -עג טליײטהַאפ זיא סָאװ ,קנַארּב טנזיוט

 -נוא} ןופ רעזייה-רעהניק יד רַאפ ןרָאװ

 ןרַאפ ןוא "רעלָאקס ינָאלָאק, ,"ןָאי

 .םינקז-בשומ

 ךיז טָאה עטעופָאק רעבַארעפעב יד

 -מָאק - טסעטָארּפ רעד ץיא טקילײשַאב

 -יינ יד ןופ ןסעצָארּפ יד ןגעק עינַאּפ

 ןבָאה עכלעוו ,ןהיי עטהעדנַאװעגניײא

 -נָאק עשטייד יד ןופ ןסירעגסיױרַא ךיז
 .ןהעגַאל-עיצַארכנעצ

 רעד .ןופ תנַאטשַאב:- טעטימָאק רעהו :

 ןַײא ןירק ןכָאנ עטעיסָאס רעבַארַאפעב

 :רעקידנגלָאפ

 (טנעדיזערּפ) שטיווערוג .ס

 (טנעדיזעהּפרעציװ) .רעניצשעל

 (רַאטעדקעס-לַארעגעג) ןַאמטוג

 .(רַאטערקעס-ףקיהעג) רעפיול

 (רעהיסַאק) גניליוװצ
 (רַאטינַאפ-טנעדיזערּפ) שטיװָאקשָאמו

 -נוא העדה ןוּכ -:טנעהיזערּפ) ןַאמכוש

 .עיסימָאק-גנומענרעט -.

 : טעטימָאק ןופ רעדילגטימ

 .טרַאגטסו? םַאדַאמ

 .לאנעס םַאדַאמ

 : .יקסווָאגָאר

 א .ןַאמליּפש

 .קַאינרעשט
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 עקידתושממ ןייק ןבענ יצ חוכב ןייזט ינ טעוװ - ןיילַא עטעיס

 רעכלעוו ןיא ,עיצַארעדעּפ רעד וצ טעדטעוועג ךיז טָאה- ,ףליה

 סעטעיסָאס 39 ןסָאלשעגנָא ןעוועג טייצ רענעי וצ ןענעז סע

 .עקידנריטסיזקע 60-980 יד ןופ

 -- שנקרַא רעה -- עיצַארעדעּפ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 -יהוטס רעה .זַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא טעברַא יה !=?ייײטרַאפ טָאה



 הא רעבטראפע עב ךאפ ץינַאּפמאק

 רעה --- ןייֵלַא רע ןוא ,סעטעיסָאס יד ןופ ןעלמַאז לָאז יקסווָאנ

 יקסוואנידוטס רעה םעד .סעטעיסָאס יד ץוחמ -- שוקרַא

 74 ןופ עמוס ַא ןעלמַאזוצפיונוצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה ןיילַא

 .טלעג ליב ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא סָאװ ,.רפ טנזיוט

 .ןטַאנָאמ 776 ןופ ךשמ ןיא טריפעג ךיז טָאה עינַאּפמָאק יד

 .רוטַאנ ןיא ךיוא רָאנ ,טלעג זיולב טינ טלמַאזעג טָאה ןעמ

 טרעײטשַאב ךיז ןבָאה .א .א סופיירד ,עירָאטסיסנָאק יד

 ליפ רעייז ,רעדיילק ןָאט 1000 ,טְלעג סעמוס ערעסערג טיפ

 רעצעלדטש שלעזעג
 הע

 ךרוד ,טָאה ןגינעק עשינעמור יד .תואובת עדעדִנַא ןוא ץייוו
 טקישעגניירַא ,,ןָאסלערעצ בר רעווענישיק ו גנולטימרַאּפ .רעד
 .ייק טנזיוט 0

 -ַאסעב רעד ךרוד ןהָאװעג טריפעגכדוד זיא ץלַא סָאד

 טאה זירַאּפ ,יא א רעשינעמור רעד .עטעיסָאס רעבַאר
 ןלעיצעּפס ַא טקישעגניירַא

 .עינַאּפמָאק

 רעשיגרענע רעד רַאפ ווירב-קנַאד

 רעצעלדעש יד ןופ טּפַאשלעועג
 ןייטשרעטאל טנעדיזערּפ

 טפַאשלעזעג דעד ןופ ןײטשטנַא סָאד
 רעטשרע רעד ךָאנ ןענַאטשטנַא ןיא טפַאשקעזעג יד

 ןענעז רעצעלדעש לָאצ ערעסערג א ןעוו ,המחלמ-טלעוו

 -ידיי רעד ןו םָארטש ןטימ ןעמַאזוצ זירַאּפ ןיא ןעמוקעננָא

 .עינעמור ןוא ןליוּפ ןופ עיצַארגימיא רעש

 רקיעב טריּפורג ענעמוקעגנָא יינ יד ךיז ןבָאה הליחּתכל

 לַאטרַאװק םענעי ןיא לייוו ,"לצעלּפ ןופ טננענ רעד ןיא

 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעה רַאפ ןופו ןיוש ,טניווועג ןבָאה

 .טיילסדנַא רעצעלהׂשש

 עיינ רעצעלדעש לָאצ ערעסערג ַא ךיז ןצעזַאב רעטעּפש

 בור ס ןענעז "יז .ליוולעב ןװפ טננעג רעד ןיא ןטנַארגימיא

 ןפיוא ךיז ייז ןריּפורג עכלעזא סלַא ןוא רעטעברַא-רעדעל

 יז --- ןקירבַאפ-ךיש יד ךיז ןעניפעג ןטרָאד ?ייוו ,ל'וװלעב

 .רעצעלּפ-טעברַא עטשרע ערע

 -צ ןטלַאהעג עלַא ךיז ןבָאה טיילכדנאל העצעלדעש יה

 ,לעײאה ןייא ןיא טניווועג ייז ןבָאה טייצ עקיוועג ַא .ןעמַאז

 .קָאטש ןטרעפ ןוא ןטירד ןצנַאט םעד טצעזאב ןבאה זייז ווו

 טַאהעג ןעמ טָאה ,סנטשרע .טכייל טשינ ןעוועג זיא סע

 טלָאמעד טָאה סָאה .טכעוזסטעבדַא ןעמוקַאב ןגעוו גרָאז יד

 ןעועג טשינ ויא ,םעד ץוח ַא ."סרעכאמ; טימ טקעמשעג

 .טעברַא ןעמוקַאב וצ טכייל יױזַא

 טָאה ןטנַארגימיא יד ןופ רעכעלטיא

 ,טעברַאי רעד ךָאנ ,טייצ-טנוװַא .תוגאד

 ןדערּפָא ךיז טגעלפ ןעכ ,ןפערטפיוג

 רעד ןוּכ ווירב ַא ןעמוקַאב טגעלפ

 .עטלמַאזרַאפ יד רַאּפ ןענעייל

 -עלדעש ןופ ,ץעלדעש ןופ ןעמוקנָא ןגעלפ סָאװ ,ווירב יד

 ייז .עכעליירפ ןייק טשינ ןעװעג ןענעז ,פנגעגמוא רעצ

 עטנעאנ ןטסעהַא ;געוו ,ןסעצאהּפ ןגעוו ןקייצרעד ןנעלפ

 .טניירפ ןוא

 וצ ןסָאלשַאב טלאמעד בָאה טײלסדנַאל רעצעלדעש יד

 "וװװ ,ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז סָאװ ,םירבח ערעייז ןפלעה

 -עג ןענעז סָאװ ,עטריטסעהַא יד ןופ סעילימאפ יד ךיוא

 ,ןבעל םיצו ןעלטימ ןָא ןבילּב

 ענייז טַאהעג ךיז

 -וצ ךיז ןעמו טגעקפ

 סע רעװו .ןצרַאה !ופ

 -רָאפ סע טנעלפ ,םייה

 ןיופ

 ןיא ןעוועג טייצ רענעי זצו זיא דָאהג

 1028 ןױא .גדעבמַאס :שסיטרַא

 א ןענעדרָאוצנייא :סָאלש

 ןרָאװעג טמיטשַאב זיא הסנכה

 .סעילימַאפ עהעייז ןוא

 עלַא .שַא םולש ןוּפ "המקנ וג טָאה ןעמ

 א ןיא שקילײטַאב וװיטקַא ךיז ןבאוו טיײלקדנַאל

 ַא טאהעג טָאה גנומענהעטנוא עטשדע עקיזָאד יד ןוא ףיוק

 -ןשילַארָאמ ,ןלעירעטַאמ ַא ייס ;גלָאפרעד ןסיורג רָאג

 ןיא ,עיצקַא רעטעגנוקעג ,רעטשרע רעקיזָאד רעד קנַאד .ַא

 זירַאּפ

 יה !בָאה

 ,ננולעטשהאפ

 רעשמירַאב רעד

 -ַאב '  רעצעקדעש
 צנַאג םנעמעוו

 בח עטנלָאפרַאפ יד רַאפ

 די ןופ טָאג, טליּפשע

 - רַאפ-ןטעליב

 ַא יימ

 ,ןטַאקָאװוהַאו רַאפ שלעג עקיטיונ סָאה ןקיש וצ ךעלגעכו ןהאוועג

 ,עקי הי ןיא ףילער רע עצעלדעש ןופ טאגעלעד םעד דובכל טעקנאב טטכוא

 קסלָאװ ןוא קעטאיווק טנוירפ יד ןוא ,רעקוצ השמ

 ןקידייטרַאפ ןענעק וצ ידכ

 יױװ ,ןליוּפ

 .עטריט

 רעטריזינַאגרָא ןא ןופ בייהנא ןַא ןעוועג ןיוש זיא סָאד

 ,טײקיטעט:טַאנָאדמַאּפ

 -רֶא רעצעלדעש יד ןבָאה רעטעּפש טייצ רעצרוק ַא ןיא

 ןקנַארק זַא תבומל לָאמ סָאה ,גנולעטשראפ שטייווצ ַא טרזזינַאג

 עטריטסערַא 'יד
 תוחּפשמ יד ןציטשרעטנוא וצ ךיזא

 ןיא טיײלסדנַאל

 -סערַא יח ןופ



 דנַאברַאפ רָאי ןעצ 104

 יפייה ךיז ןקיש ףכית טפרַאהעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןַאטסדנַאל

 זיא גנומענרעטנוא שטייווצ יד ךיזא .םוירָאטַאנַאפ .ַא ןיא

 .גלָאפרעד ןקירעהעג םעד טימ ךרוד

 -נומענרעטנוא ענעגנולעג 2 עטשרע יד ןופ טקיטומרעד

 ,ןטריזינַאגרָא-טוג א ןדנירג וצ ןטסיוװיטקַא יד ןסילשַאב ,ןעג

 .טַאנָארטַאּפ רעצעלדעש ןטנענַאמרעּפ

 טַאנַארטַאּפ רעצעלדעש ןופ טייקיטעט

 יז אי ןגעלפ ,לכה-ךסב 8-4 ,ןטכיוויטקַא עטשחע יח
 טָא ולק-רעטעברַא רעליוולעב ,"קַאב , ןיא ןעגנוציז ערע

 יר טי ש ןעמונעג ךיז ןבָאה ,רעדנירג יד ,עטשרע יד

 -טיונ רעה ןגעוו ןרעלקפיוא "יז ןוא טייכסדנַאפ רעצעלדעש

 -ולֲאּפ יד ןּכוא ןטריזינַאגרָא ןַא ףיוא ןפלעה וצ טייקידנעוו

 .תוסיפת עשיליוּפ יד ןיא ןטכַאמש סָאװ ,עמהיטסערַא עשיט

 -ָאמ ַא ןלָאצ וצ טעטכילפרַאפ ךיז ןבָאה טײלסדנַאל עלַא

 -יירבעגסיוא זיא ןיירק-ןטסיוװיטקַאו רעד .לָאצּפָא ןכעלטַאנ

 -קַא רעצעלדעש יד יצ ןעמוקעגוצ ןענעז סע .ןרָאװעג טרעט

 'ול ןופ ,טננעגמוא רעצעלדעש ןופ טיײלפדנַאל ןטסיושט

 ערעדנַא ןוא ץישאל ,דרָאמ ,ווָארגנעװ ,ווָאלָאקָאס ןופ א

 .ךעלטעטש עקימורַא

 שידוח ןדע? .טריזינַאגרָא רעסעב ןרָאװעג ןיא טייקיטעט ידו

 -יילק עמערַאוװ ,טלעג ןליוּפ ןייק ןקישרעביא ןעמ טנעלפ

 .120 זיב ןסקַאוװעגסיױא זיא רעדילנטימ לָאצו יד .רעד

 -רעטנוא ןעמו טָאה ןטפַאשדעדילגטימ רעכיירלאצ אזַא| טימ

 טלאמער טניז .לַאב-טכַאנ ןטשרע םעד ןריזינַאגרָא וצו ןעמונעג

 יא לָאמ ןיייא ןריזינַאגרָא וצ שיציהַארט ַא ןקָאװעג סע זיא

 .טײלסדנַאל רעצעלדעש יד ןופ לַאב ַא רָאי

 -טימ ןקידנעטש ןופ ךיוא יו ,לַאב םענופ הסנכה יד

 ןצ טַאנָארטַאּפ רעצעלרעש םעד טביולרעד לָאצּפָא-דילג

 דַצפ ערעייז ןוא עטריטסעדַא עשיטילָאּפ יד זיולב טינ ןפלעה

 ןפיוא ָאד טײלסדנַאל ידד ןפלעהוצסיורַא ךיוא רָאנ ,סעילימ

 .טרָא

 טייקיטעט-חוטלוק

 -ָאס ַא רקיעב ןעװעג טייקיטעט יד זיא הליחתכל ביוא

 -טגַאב ןעמ .טרעטיירבעגסיוא זייווכעלסיב יז טהעוו ,עלַאיצ

 -רֶא ןעמ ,רעדיילק ןוא טלעג ןעלמַאז ןטימ טשינ ךיז טנג

 -ערעטנוא יג סָאװ ,זיירק ןשיטַאמַאהד ןקידנעטשז ַא טריזינַאג

 .ןעגנולעטשרָאפ ענעגנולעג ןוא עטנַאס

 ןוא סעיסרוקסקע .,ןגנולפסיוא טריזינַאגרַא ןרעו סע

 שממ טרעוו טַאגָארטַאּפ רעצעלדעש רעד .ןסעומש-םירבח

 -יטעט רעטיזינאגרָא-טוצ ןוא טייקשירבח ןופ רעטפומ א

 .טייק

 ןרָאי-עיצַאּפוקַא ןוא המחלמ יד ןיא
 ןכָארבעגסױא ןיא סע ןעוו

 עהעש יד ןופ ךס א ןבָאה

 ,המחלמ-טלעוו עטצעל יד
 קיליוויירפ ךיז טײלסדנַאל רעצעל

= 
 |ו=

 ןטפאשלעזעג עשידיי

 יד ןנעלפ ךָאו ןיא א ;דעי .יײמרַא רעד ןיא טרישזַאגנַא

 "ווויירפ עקידנרָאפּפָא יד ןטיײלגַאבסױרַא ענ = ?בעגרעביא

 ענלעז עקיל

 טניירפ ןוא ךיא ,ןטסױװײיטקַא 2 זיולב רימ ןענעז ןבילבעג

 ןעמ רָאנ ,טדישזַאגנַא טַאהעג ךיז ןבָאה רימ ךיוא .ןַאמצייװ

 .קיעפ-רעטילימ גונעג טשינ ןענופעגסיוא זנוא טָאה

 ןטַאדלַָאס שרעזנוא ןופ ווירב ןשמוקַאב ;בָאה רימ

 תבוט9 טייקיטעט ַא ןהיפ ןעמונעג טאזא ןבָאה רימ ןוא

 ,רימ .עקיליוויירפ יד

 טקישעג ןוא טלעג

 .סעמרַאזַאק

 טלמאזעג ןבָאה ,ענעבילבעגרעביא יד

 יד ןיא םירבח ערעזנוא ךעלקעּפ רעלוגער

 טלייצעג ךיז רימ ןבָאה ,דנַאטשליטשנּפָאװ םעד ךָאנ

 סלא ןרָאװעג ןעמונעג ןענעז םירבח ערעזנוא ןופ ךס ַא

 טיײלפדנַאל ערעזנוא ןופ לָאצ עסיוועג ַא ,ענעגנַאפעג-סגירק

 -וצ ןענעז ערעדנַא ןוא טכַאלש ןיא שידלעה ןלַאפעג ןענעז

 .יימרַא רעד ןופ טריזיליבָאמעד ,ןעמוקעגקיר

 טָאה סָאװ ,גנומיטש רעטקירדעג רעד ףיוא טקוקעג טשינ

 ןשטייד םעד ףיױװא טקוקעג טשינ ,טשרעהַאט טלָאמעה זנוא

 ַא- ןריזינַאגרֶא וצ רעהיוו ךיז רימ ןעמענ ,קורד ןשיטנַאּפוקַא

 -עג יד ןופ רעדניק ןא ןעיורפ ידו רַאּב ףליה-טעטירַאדילָאס

 ןיא טייקינעט רעזנוא זַא ,ךיז טייטשהַאפ .םירבה שנעקַאפ

 .עשידרערעטנוא ןַא ןצנַאגניא ןרָאװועג ןיוש

 -נוא לָאמ ןטשרע םוצ ןעמ טָאה 1941 יַאמ ןט-14 םעד

 -עגסיורַא ,ךייהקנַארפ ןיא .עיצַאּפוקֶא רעשטייד העד רעט

 ע-וויטיּפ ןופ ןרענַאל יד ןיא ןדיי עשידנעלסיוא 8000 טקיש

 .דנַאלָאר ַאל ןָאב ןוא

 רעצעלַדעש יד ,רימ ןבָאה דנַאלָאד ַא? ןָאב ןופ רענַאל ןיא

 ןנוא ןעמ טָאה זירַצּפ ןופ .ןעמַאזוצ טריּפורג רעחיוו ךיז

 סָאװ ,ןָאיל ןיא ךיוא .טנעקעג טָאה ןעטו סָאװ טימ ןפלָאהעג

 ןבָאה ,"ענַאז רעיירפ , רעה ןיא ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה

 .טציטשרעטנוא זנוא .טיײלסדנַאל ערעזנוא

 ,(עקווָאיַאמ) לשרעה רבח םעד ןענָאמרעד ָאד ?יװ ךיא

 רע "וו ,ףכית .ןשטייד יד ןופ ןרָאוװעג ןסָאשרעה זיא סָאװ

 ןיא ,רענַאל ַא ןיא ךיז ןיפענ ךיא זַא ,טסווורעה ךיז טָאה

 ךיוא רימס ןוא לקעּפ א טכַארבעג רימ ןוא ןעמוקעגנָא רע

 ןיא רעגַאק ןיא ןעכוק ןטייצ ענעי ןיא .טלעג לסיבא ןבעגעג

 דעקילדנעצ ןעגנערב טנעקעג טלָאװ ןעמ .ךעלרעפעג ןעוועג

 ןיא ןבָאה סָאװ ,טיײלסדנַאל ערעזנוא ןופ ןליּפשייב ענױזַא

 -,געק ךיז עיצַאּפוקֶא רעשיצַאנ רעד ןוּפ ןרָאי ערעווש יד

 .רעטסעווש ןוא רעדירב עתמא יוװ ןפלָאהעג קיטייז

 גנויירפַאב רעד ךָאנ

 -דעש יד רעדיוו ףיונוצ ךיז ןעמוק גנויירפַאב רעד ךָאנ

 -עבילבעגחשביא יח רעבָא ,ךס ַא ןלעפ ןרעיודַאב םוצ .רעצעל

 .זירַאּפ ןיא טריּפורג רעהיו ךיז ןבָאה ענ

 רעצעלדעש לָאצ יד זַא ,ןזיװעגסיורַא ךיז טָאה סע

 יד ןיא ןלַאפעגנײרַא טשינ ןענעז

 סָאװ ,
 זיא ,ןרעלטיה ןופ ?גענ



 ד ןופ טּפַאשלעזע

 ערעדנַא ייב יװ ערעסערג קיסעמשינטלעהרַאפ .ַא ןעוועג

 .ןטפַאשנַאמסדנַאל

 ןּכָארטעגפיונוצ ךיז ךיא בָאָה קיטנוז ַא ןיא לָאמ ןייא

 ךיא .ליוולעב רַאװלוב ןפיוא טײלסדנַאל .רעצעלדעש טיפ

 רימ .טייקיטעט רעזנוא ןעיײנַאב וצ טגיילעגרָאפ .ייז בָאה

 -רָאּפעד ערעזנוא ןופ לָאצ עסיורג  ַא זַא ,טכירעג ךיז ןבאה

 -עג ןבָאה רימ ןוא ןעמוקירוצ ןלעוו טיײלסדנַאל עטריט

 .ייז רַאפ ןגרָאז ןעמענ סנטייצַאב ףרַאד ןעמ זַא ,טכַארט

 עיסימָאק רעלאיצָאס רעד ןופ רעדילגטימ עפורג א
 .טפאשלעזעג רעצעלדעש רעד ןופ בוט-םוי רעדניק א ףיוא

 ןטלַאהעגּפָא ןיוש רימ ןבָאה .רעטעּפש געט .דָאּפ ַא ןיא

 ןיא גנודלעמ ַא ןבענעג בָאה ךיא .גנוציז עטשרע רעזנוא

 -קַא ןפירעגּפָא ףכית ךיז ןֿבָאה סע ןוא ?עסערּפ עיינ , רעד

 .ןטסיווזט

 ןופ עכעלטע עיצַאטרָאּפעד ןופ ןעמוקעגנָא ןענעז סע ןעוו

 רימ ןבָאה ,טײלפדנַאל רעווָאק ןוא רעצעלדעש ערעזנוא

 טגראזעג ךעלרעדירב ןוא דיירפ סיורג טימ ןעמונעגפיוא ייז

 .ייז רַאפ

 טנדרָאעגנייא ןבָאה רימ סָאו ,םינפתלבק םעד הףיוא

 ןעוועג זיא סָאד .טיילסדנַאק 150 ןעוועגייב ןענעז ,ייז -ַאפ

 .ףערטנעמַאזוצו רעסיורג רעטשרע רעזנוא

 -לעועג - טפַאשנַאמסדנַאל רעצעלדעש רעזנוא ןיא טציא

 ןיא עטסקיטעט ןוא עטסנעעזעגנָא יד ןופ ענייא טפַאש

 עלַאיצַאכ עטגייווצרַאפ - טיירב ַא ןריפ רימ .ךיירקנארפ

 .טעברַא-ספליה

 105 רעצעלדעש י

 -עב ןענעז עכלעוו ,טיײלסדנַאֿפ ערעטלע יד ןפלעה רימ

 ענעז עכלעוו ,רעהניק יד ןא ,ןבעל םוצ ;עלטימ ןָא ןבילב

 -נוא ןופ רעדניק יד סױדַא ןקיש רימו .ןהאווענ טדיטרָאּפעד

 טשינ רעדָא ,ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז סָאװ ,םירבח ערעז

 .ןסנאקאוװ-רעמוז ףיוא ,עיצַאטרָאּפעד ןופ ןעמוקעגקירוצ

 -ַאב וצ שיצקַא עלעיצעּפס ןַא טריפענכרוה ךיוא ןבָאה רימ

 .טײלסדנַאל ענעמוקענמוא ערעזנוא ןופ רעדניק יד ןדיילק

 -ינַאגרא רימ ןבָאה ,ןדנָאפ ערעזנוא ןהעסערגרַאפ וצ ידכ

 ןלעירעטַאמ ןסיורג טיִמ ךרוְדַא ןענעז סָאװ ,רעלעב 9 טריז

 .גלָאפרעד

 עטרעדנַאװעגיײא-יינ יד רַאפ ףליה

 -נוא טָאה טעברַא-טעטירַאדילַאס עקיטכיוו סרעדנוזַאב ַא

 עטרעדנאוועגנייא-יינ יד תבוטל טריפעג טּפַאשלעזעג רעז

 ןעמוקַאב קא ייס ןפלָאהעג ייז ןבָאה ריכ .טײלסדנַאל

 ןיא ךיז ןרעדילגנייא ןיא ייס ,טכעד-טעברַא ןוא טכערניווו

 .בושי ןשויחיי רעזירַאּפ

 עשידיי ןוּכ דטאבראפ, םעד טימ טעברַאנעמַאזוצ ןיא

 עו ןוא ןסָאלשעגנָא ןענעז רימ ןבלעוו ןיא ,"ןטפַאשלעזעג

 -עגנאו ךיז רימ ןבָאה ,ויטּקַא ץנַאג ךיז - ןקילײטַאב רימ

 ןפלָאהעג טָאה סָאװ ,םזנַאגרָא ןַא ."הופעה, ןיא ןסָאלש

 -סיוא ךיז טיילסדנאל ערעזנוא ןופ ?יפ ךָאנ טפלעה ןוא

 ןכעלטפַאשטריוו ןיא ןרעדילגוצנייא ךיז ןוא ךַאפ א ןענרעלוצ

 .דנַאל ןופ ןבעל

 ןרָאװעג ןענעז עטרעהנַאװעגנייא-יינ יד ןופ עקינייא

 .טפַאשקשזעג רעזנוא ןיא רעוט עוזטקא

 רימ .רעדילגטימ 200 טציא טלייצ טפַאשלעזעג רעזנוא

 ַא קעטש ןכיגניא ןליוו רימ ןוא םירבק-העדוהב 2 ןבָאה

 -וקעגמוא ערעזנוא ןופ קנעדנָא םעה טעמהיוועג ,טנעמונַאמ

 .טצירקעגסיוא ןייז ןלעוװו םישודק יד ןופ ןעמענ עלַא .ענעמ

 רעסיוא רָאנ .טנווָא-רוכזי ַא ךיוא טריזינַאגרָא ןבָאה רימ

 ,םישודק ערעזנוא ןופ קנעדנָא םעד ןקיבייארַאפ וצ גרָאז רעד

 ריפפ .ענעבילבעג-ןבעק יד ןנעװ רקיע רעד רימ ןטכַארט

 עלא ןריּפורג לָאז טפַאשלעזעג רעזנוא ןַא ,םעד וצ ןבערטש

 ןעמאזוצ עלַא ידכ ,טנגעגמוא ןוא ץעלדעש ןופ טײלסדנַאל

 -כיוו א ןריפ ןפיא ןטריזינַאגרָא ןַא ףיוא ןענעק רימ ןלָאז

 .טייקיטעט עלערוטלוק ןוא עלַאיצַאס עקיט

 ןייטשרעטָאל רעטלַא ,יקסווָאדלָאס

 חמחלט רעד ךָאנ ועצעלדעש יד ןופ טּפַאשלעועג רעד ןופ טייקיטעט
 שנעמוקעגקירוצ יד ,טנגענמוא ןוא ץעלדעש עטשעיפָאס יד

 ,עטריטרָאּפעה ןוא ףליה רעלַאיצַאכ ןופ טיבענ ןפיוא טָאה

 ןבָאה .ענעמוקעגקירוצ עלַא .ךעלנייוועג ,ענעגנַאפענ-סגירק

 רַאֿפ גנונעקרענא רעייז טקירהעגסיוא עֶלַא ןענעז סָאװ

 .עמַאנפיוא רעמערַאװ רעה טָאה ןעמ .ןרָאװעג ןעמונעגפיוא םעהַאװ עכלעוו ,סעיצקַא ייר ַא טריפעגכרוד

 ןלעיצעּפס ַא יז .גלָאפרעד םימ ךרודַא עּלַא ןענעז

 -עמוקעגמוא יד ןופ רעדניק יד ןדיילקַאב גנוהעטסייגַאב ןּוא

 רַאפ טנדרָאעגנייא

 היירפ יד .טעקנַאב סָאד ןעוועג ןיא עיצקַא עטשדע יד

 דַאפ ןעוװועג ויא עיצקַא שטייווצ יד

 ןופ ןעלנָאװמורַא ןכָאנ .טײלסדנַאל ענ -רעסיוא ןעוועג זיא עקידנזעוװנָא ידו ןופ ףליה עטשרע יד ןבעג ןוא ןעמענפיוא
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 טיוט רעד ןעוו ,טפַאשדעה-יצַאנ רָאי ריפ

 ןעטעז ,גָאט ןדעי טרעיולעג ייז ףיוא טָאה

 ךיש א ,ןסירעגּפָא ןעוועג ךעלרעדניק יד

 ענעבילבעננבעל יד .רעהיילק ןָא ןוא

 ןַא ,טליפרעהד ךיילג ןבָאה טיײלסדנַאל

 ערעייז ןטעהטרַאּפ וצ ןיא כוח דעַייז

 .סעמַאמ ןיא סעטַאמו ענעמוקעגמוא

 ַא ןָא ךָאנ ליוט .ַא, טהיניאור ןיילַא

 רעדיינש ךיז ,ןבָאה ,ּפָאק ןרעביא ךַאה

 רַאפ םישובלמ ןעיינ וצ ןעמונעגרעטנוא

 ןוא ,ךעקכיש -- רעטסוש ,רעדנ'ק יד

 ןבָאה יֹוזַא .שעוו ענעלַאװ --- רעקירטש

 עכלעוו ,רעדניק ךס ַא =היײלקַאב רימ

 -עיצעּפס .ַא ןיא טקיטיונעג ךיז ;ןבָאה

 ןַאד .טנוזעג רעייז רַאפ ענעלפ רעל

 ןקישסיֹורַא רַאפ עיצקַא יד ןעמוקעג זיא

 ןעמעוו ןוא ,םי םוצ ןעמעוו ,העהניקי יח

 -ברודַא ןענעז רעדניק יח .גרעב יד ןיא

 -נוכוזרעטנוא ששיפַארגָאידַאר ןעגנַאגעג

 ןענעה שנעפירגעגנָא לעיצעּפס יד .ןעג

 -נַאוװעהּפ .ןיא - ןרָאװעג טקישענהעביא

 טריזונַאגרָא זױא דעטניוו וצ- .םסוירָאט

 ,עיצקַא-גנודײלקַאבי - עטייווצ א ןרָאװעג

 ,ןרָאוװעג .טגרָאזַאב. ןענעז רעדניק יד ווז

 לייט ַא ןוא םישובלמ עכערַאװ טימ

 +טיונ סעהעי  .ךעלרעטופ טימ ליפא

 ַא ןעמוקאב טָאה רניק .עקיטפרעדַאב

 -יטשרעטנוא שלעירעטַאמ עכעקטאנָאמ

 ַא -- עכעלטנגוי .עקידנרידו=ש  יד- :נטוצ

 ןבָאה סָאװ טייל עטלַא ידו ,םוידנעפיטס

 -ַאט א -- רעזייּפש שרעייז ןריולרַאפ

 .עיסנעּפו עכעלמוַאנ

 רַאנו  עיצקַא-סגנודיײלקַאב עטירד יד

 ןראוועג .טריפענכרודַא ןיא רעדניק יד

 טפַאשלעזעג רעד ןופ ףליהטימ רעה טימ
 ךיז ןבָאה רימ רעכלעוו ןיא ,"דופעה;
 רימ .רעכלעוו קנַאד ַא ןֹוא ,ןסָאלשעגנָא

 עקיליב וצ םישובלמו ןעמוקַאב ןבָאה

 ןרָאפעג ןענעז ךעלרעהניק יד .ןזיירּפ

 עיינ ןיא טדיילקעגסיוא ןסנַאקַאװ יד ןיא

 .ךיש ןיוא םישובלמ

 -ברודַא ריכ ןבָאה 1948 רַאורבעּפ ןיא

 .עיצקַא-סגנודיילקַאב עטרעפ יד טריקשג

 יירד .ףרָאװעג טנדרָאעגנייא ןענעז סע

 ןרָאפּפָא .םוצ :  ןעגנולייװרַאּפ-רעדניק

 -יײװרַאכ-הכונח ַא ,ןסנַאקַאװ .יד ףיוא

 עלַא יד .בוט:םוי םידוּפ ַא .ןוא גנוק

 -עג טריפעגכרודַא ןענעז ןעגנוקייווהַאַּכ

 ןופ דנַאברַאפ רָאי ןע

 עיסימָאק רעלַאיצַָאס רעד ךרוד ןרָאװ

 ןקרַאטש .ַא טוָאלעגרעביא ןבָאה ןוא

 : .קורהנייוא

 רעזנוא טָאה טעמיוװיטקַא .עסיודע .ַא

 ערעזנוא רַאפ טעמריױװעג עטעיסָאס

 ןדנובעגנָא .ןרענַאל יד ןיא טײלסדנַאק

 יײז טקיטומעט ,ייז טימ טקַאטנָאק ַא

 יז ןופ ליפ ,ובעל ןרעווש רעייז ןיא

 -נייא ייז ןפלָאהעג ןוא . ןעמוונעגרעבירַא

 ,ןאמרעקעב .ירנַאה
 זיראּפ ןופ ןאזיטראפ רעשידלעה

 סיצאנ יד ןופ ןסָאשרעד

 טריבעג .ךיז ןריזיקַאגעֿפ ןוא ןענעדרָא

 יד ןזָאללעדנַאנַאפ רַאפ עינאּפמאק ַא

 יד ייז רַאפ ןענעפע ;רַאפ ,ןרענַאל

 ערעדנַא ןוא ?ארשייץרא 'ןופ  ןרעיוט

 .רעדנעל

 -ַאגרֶא עשידיי ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ

 ןעמונעגלייטנָא ריפ ןבָאה סעיצַאזינ

 ,םזיטימעסיטנַא ןגעק ףמַאק םעה ןיא

 ןיא רעדירב ערעזנוא ןעיטש רַאפ ןוא

 טַארעּפעד ַא טנדרָאעגנייא ,לאהשייץרא

 -ץרא ןיא עגַאל יד, :עמעט רעד ףיוא

 ייווצ עּפַאנק טסמאזעג ןוא '?ארשי

 רעד רַאֿפ קַאנרפ טנזיוט טרעהנוה

 -ַאק ןלעיצעּפס ַא טלייוװעגסיוא ,"הנגה?

 -ץרא ןקידנפמעק םעד ןפלעה וצ טעטיטו

 .לארשיי
 ןענעז רעלעב ןוא ןטעקנַאב ערעזנוא

 סונעג רשלערומסוק ַא ןעוועג קידנעטש

 -רַא עטסנעעזעגנָא יד .רעכוזַאב יד רַאפ

 ןטפַאשלעזעג עשידיי

 ןוא ןטערטעגפיוא זנוא ייב ןענעז ןטסיט

 .םלוע םעד טרעטסייגַאב

 ענעמוקעגמוא יד רַאפ טנעמכונַאפ: רעד

 ןבָאה טנוװָא-רוכזי רעד ןוא ,טיײלסידנַאל

 ראה דוככה-תארי סיורג ןֿפורעגסױרַא

 -עקרענָא עטסעהג יד ןהא עטעלַאפעג יד

 ,טעברַא רעזנוא רַאכ גנונ

 ,טעברַא רעזנוא ןרירטסולײא וצ ידכ

 :ןרעפיצ עכעלײע ןבעג וצ יאדכ זיא

 ןהָאװועג .טלָאצעגסױא ןױײא עציטש

 -אב .ןָאזרעּפ 424 רַאפ קנַארפ 0

 .רּפ 800,080 -- רעדניק רַאפ גנודיילק

 .קנַארֿפ 109,090 -- סנַאקַאװ-רעדניק

 רעד ןייא תואוולה ?ופ ןסָאנעג ןבָאה סע

 טיילסדנַאל 28 דנַאברַאּפ ןופ עסַאק-ייל

 700:000 -- קנַארפ 20.000 'וצ רעדעי

 .קנַארפ

 ןהַאפ טרעיײטשַאב ךיז ןבָאה רימ

 -םגירק .ענעלַאפעג יד רַאפ טונעמוטאמו

 -קַא רעד ןקא ןעמונעגקייטנָא ,רעפמעק

 ןפַאשעג) רעזייה:רעדניק יד רַאפ עיצי

 200,000 -- שיצקַא-"הנגה , .רפ 0

 -עג ויא טפַאשרעדילגטימ יד .(קנַארּפ

 רעלעב ערעזנוא ףיוא .200 -ףיוא ןגיטש

 .ןָאזרעּפ 1800 ךרעב !עמוק

 ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סנטצעל |

 ןבָאה עוו עכלעוו ,עיסימָאק-רוטלוק

 ,ןטַארעפער ןענעדרָאוצנייא עבַאגפיוא יד

 .וװ .א .א סעיסרוקסקע

 ויטקַא רעזנוא

 -רַאפ עגַארפ יד ךיז טלעטש ןעכ
 -נומענרעטנוא שהעזנוא שלַא ןרעוו סָאוװ

 טגיל ווו ? גלָאפרעד טימ טניורקעג ןענ

 -עט  רעטפַאהרעביפ רעזנוא ןופ דוס רעד

 ןענַאװ ןופ .? ןטיבעג שלַא ףיוא טייקיט

 רעזנוא יא םזימַאניד רעד ךיז טמענ

 -סיוא םוצ ןעמוק זופ ןעמ ? טעברַא

 -קַא רעזנוא קנַאד) ַא ןיא סָאד זַא ,ריפ

 -נוא ןעוו ,גנויירפַאב רעד ךאנ .וויט

 ריא טריזינַאגרָאעה טָאה עטעיסָאפ רעז

 ןריזיוװיטקַא וצ ן?יוװַאב יז טָאה ,טֹעברַא

 רעדילגטומה עריא ןופ לייט ןסיורג ַא

 -ילגטימ רעד ןופ ןגייטש םעד טימ ןוא

 ןגטשעג קיטייצכיילג ןיא טּפַאשרעד

 רעטלַא יו :=נעדיזערּפ ַאזַא .וויטקַא רעד

 98 ןיוש ןיא רעכלעוו .,ןייטשרעטאל



 טפַאשנַאטסדנַאל רעזנוא ןיא קיטעט רָאי

 -ע'סָאס רעד רַאּכ טדעפּפָא רעכלעוו ןוא

 טגייל ,עיגרענע :ןייז ןוא טנוזענ-ןייז עט

 ןקידעלרעדו וצ ידכ ,טשברַא ןייז קעױוַא

 רעטוג ַא זיא ,םינינע עכעלטפַאשלעזעג

 עכעלטפַאשלעזעג עֶלַא רַאפ ליּפשייב

 ,רעוט

 -רַא סָאװ יוואלאטס רַאײערקעפ רעד

 טר פ ,ךאפ ןרעווש:שיזיפ ַא ייב טעב

 -ַאגפיוא ןייז טפַאהרעטסומ סיוא ךָאד

 ,טייקכעלטקניּפ ןייז ,ןילּפיצסיד ןייז .עב

 סיױרַא ןפֹור ,טייקנבעגעגרעביא יז

 .טעטירָאטיוא ןוא טקעּפסער

 -רעבליז לאומש רעריסַאק רעזנוא

 גָאט-סטעברַא ןרעווש ןייז ךָאנ .,ןייטש

 ,'ריקנַאב, א ןיא טלדנַאװרַאכ טהעוו

 ןעמוס עקיזיו טיס טרילוּפינַאמ ןוא

 םייב ןטסָאּפ ןייז ףיוא קידנעטש ,טלעג

 רעדעי וצ ןוא ,ןלָאצסיױא ןוא ןעמענייא

 רעד ןופ עיציזָאּפסיד רעד וצ טייצ

 .עיסימָאק-לָארטנָאק

 המשנ יר ןיא ןַאמצייוו טנייחפ רע

 ןעמַאזוצ .עיסימָאק דעלַאיצַאס רעד ןופ

 ןָא רע טרפ ינשולס םַאדַאמ טימ

 עכלעוו ,ןָאזרעּפ .19 ןוּב ויטקַא ןַא טימ

 -ניק יד תבוטל ךעלדימרעהמוא ןטעברַא

 -נַארק ןוא ,עטרעדנַאװעגנייא-יינ יד ,רעד

 .ניילסדנַאל עק

 יד םיוא ךיז.ןענעכייצ רעדנַא ןשיווצי

 רעשיטַאמַארד רעצעלדעש רעד
 ןוא הלווע ןַא תמאב ןעוועג טלָאוװ סצ

 ןלייצרעה םייב ןלָאז ריס. ןעוו .,זיולב א

 -טפַאשלעזעג עקירָאיקיצנַאװצי רעזנוא

 -ובכב .ַא ןבענּפָא טשינ ,,טעברַא רעכעק

 -ַאמַארד םענופ טייקיטעט רעד טרָא קיד

 -העש , טַאנָארטַאּפ םעד ייב זיירק ןשיט

 דמַארד רעד טָא ."טנגעגמוא ןוא ץעל

 14 טימ ןענַאטשטנַא זיא סָאוװ ,זיירק

 טהיפעג קידתונשקע טָאה ,קיהוצ ראק

 -םיוא םזצ זיב טעברַא .עלעהוטלוק  ןייז

 .גירק םענופ ְךודֹּב

 *סברַאה ַא ןיא ,קירוצ רָאי 14 טימ
 ַא יא ןיא ,גאטימבאנ - קיטנוז ןקיט

 ןיא  ,ליוולעב ןפיוא לסעג ןפרָאװחַאפ
 רעשיריי) "קיא , ןקילָאמש ןופ לַאקָאל

 ; סעיצקַא .עהעזנוא

 שטיווָאטוַארבַא עינאד ,ןייטשניבוד אדיא

 טניירה רעד .גרעבדלָאנ עלע

 ןוא ברַאפלעמיה ,יורפ ןוא רָאדיזיײא

 נרעבסקילג רתסא :,שוַאקֹורב עשַאב

 ,יורפ ןוא .שטואווישזנ .,,ןַאמרירּב לרעּפ

 -רעסאו ,ד ווַאד זעהעט ,יורפ ןוא ץנימ

 ,ערעדנַא ןוא ןַאמסלדנַאה ,ההפש ןייטש

 ןטימ טעברַא עלעבָאנ יד ןעוײי סָאװ

 וע בוח ןקילייה ןֹוה ,ןיײוטסוװוַאב

 ,קלָאפ רעזנוא ןופ םויק םעד ןטלַאהרעד

 ,טפנוקוצ רעזנוא ,ם מותי יד ןעיצרעה

 ןברוח ןסיודג םעד ךָאנ ,=סיירט רעזנוא

 .טבעלעגרעביא ןבָאה ריס סָאװ

 ןהעוו טנָאטַאב רעהנוזַאב ףרַאד סע

 רעכעקטטנ+ רעד ןופ טעטיװיטקַא יד

 סָאו ,ןירעריסַאק-ףליהעג ,רעקוצ ןַאזוס

 -יא ןופ ליּפשייב ַַא טימרער טזייוו

 -רַא ירכעלטפאשלעזעג רענעבעטעגרעב

 ןגיוצרעה בהַאפלמ ה רָאטקיװ .טעב

 טרער ,ךַארּפש רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא

 -קנופו יד סיוא טרופ ,שידיי טביירש ןוא

 -רעס'וא טימ רַאטעהקעס-ףליהעג ןופ עיצ

 טניירפ .טייקנבעגעגרעביא רעכעלנייווענ

 ןוה טסיוװיטקַא רעקירָאיגנַאל ,טרַאבסייװ

 ןיז .סיוא טריפ טפַאשלעזעג רעזנוא

 ,עקפילש ,םירפא .טפַאהנסיוועג טעברַא

 ןופ רעלגָאלש ,טסװיטקַא רעקירָאיגנַאל

 -סומ א ןייז ףרַאד עַײצקַא-"הנגה , רעה

 -ורג ַא ןעמוקעגנעמַאזוצ (בוקק - טגגוי

 ןוא חעדליּפעג םענייא .עכעלטנגוי עּפ

 עקידנעייג ןוא עקידנעמיק יד ןוּכ אהוה

 -- ןענַאזרעּפ עכעלטע  ןבָאה ,ןשטנעמ

 ןכעלסעגרַאפמוא ףעזנוא טימ שארב

 וצ ןסָאלשַאב --- יקסװַאשרַאו לקנַאי

 זיא דלַאב .זיירק ןשיטַאמַארד .ַא ןדנירג

 -יירב רעד ןהָאװעג טנַאקַאב ןעמָאנ ץיַיז

 : טסווועג טָאה !עמ .טייקכעלטנפע רעט

 ךיז טָאה .זיירקפַארד "רעצעלדעשי רעד

 ןגעקמונַא ןןעמעשרַאּפ וצ סָאװ טימ טשינ

 ,סעיצַאזינַאגרֶא עכעלנע ,עקינייוו יה

 ןשיהיי ןיא ןעוועג טלָאמעד ןענעז סָאװ

 .זירַאפ

 "ןצ טָאה ןיידקכַאהד ןטיימ טריפעגנָא
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 -עדנַאװעגנייא-יינ רעד .עלַא רַאפ רעײ

 יוא רעלָארטנָאק ילעדיר טניירפ רעט

 טכ} = יז ת
 ךעלטסניּפ טריפ ,רַאטערקעס-ףליהעג

 ו טזייווַאב ןוא ,ןבַאגפיוא .ענייז סיוא

 וועגנייאהיינ עלַא זַא

 -עג םעד ןיא ןרעדילגנייא ךיז ןכהַאד

 -פיוא קירוצ *ידכ ,ןבעל ןכעלטּבַאשלעז

 ןוא - עכעלטּפַאשלעזעג עהעזנוא ןעיוב

 ליּפשייב ןייװ .סעיצוטיטסניא עלעהוטלוק

 טַאײשרעבלַאה טניירפ יד ךָאנ ןגלָאפ

 לײטנָא ןוויטקַא רעיײז טיט) קַאביר ןֹוא

 .טעברַא רעזנוא ןיא

 יאויברט
 6 ,בוייכרעיד

0 
== -4 - :: 

 ןייב-ןקוד רעד זיא ןוישקַא רעד טָא

 רצוא רעד ,טפַאשלעזענ רעזנוא ןופ

 טייטשרַאפ רעי .רערעזנֹוא

 -נָא ןוא ימ ןבעגקעװַא ףרַאד רע

 -ניק יד ןעיצרעד ןפלעה וצו ,גנוגנערטש

 -סדנַאל ענעמוקעגמוא ערעזנוא ןופ רעד

 -ַאמ ןוא עשילַארָאמ ןבעג ֹוצ ,טייק

 -נַאװעגנייא-יינ ערעזנוא ףליה עקעירעט

 ןוא ןטקַאהוצרעטנוא ,טיײלסדנַאל יעטרעד

 ןוא ןפלעה ,עקנַארק ערעזנוא ןציטש

 טימ ןעמַאצ ךַאװ רעד ףיוא ןייטש

 -ץרא ןיא רעדירב עקידנפמעק ערעזנוא

 -מוא ןוא טייהיירפ ףעייז רַאפ לארשי

 .הכולמ רעשידיי רעד ראפ ,טייקיגנעהּפָא

 סָאװ טנעה יד ןרעוו טקרַאטשעג ןלאז

 .טשברַא אזַא ןעומ

 ןיירפ

 ,יקסוװַאשראו טשדעו

 .קיושט

 -ירק רעטעּפש

 טָאה'ס .בייהנא רעד ןעוועג זיא רעווש

 ,סעיצַארָאקעד ,נוההַאפרעד טלעפעג

 רעכעלטנגו רעד רעבָא .ןעמװטסָאק

 ןעמ .ןעוועג רבוג ץלַא טָאה םזאיזוטנע

 ןקיטיש םעװ טהיציהבַאפ ןיילַא טָאה

 -רַאװ .טריטעּפער , טנרעלעג ,טיזיווקער

 ַא ןיוש ןוא טריסישזער טָאה יקסוװַאש

 טָאה ,ןייטשטנַא ןייז ךָאנ טייצ עצרוק

 ייוצ טריפעגפיוא ןיירקמַארד רעזנוא

 עסַאט  ,"העדֿפיב רעצעלדעש , ןשטעקֿפ
 ןופ ,רעסַאפרַאפ ןשינַאמסדנַאל ַא ןופ
 עקיזָאד יד .רָאטקעּפס טניירפ רעזנוא

 םהרבא ןופ עסעיּפ ירד ןוא ןשטעקס



 יבָאה

 -רָאי-יינ םוצ טייהנענוצו ?לעיצעּפס רימ

 יד ןיא טַאנָארטַאּפ רעזנוא ןופ לַאב
 .ןַאטקײדנָארַא ןט-8 ןיפ ןלַאז - ירעמ

 ַא טַאהעג רימו ןבָאה אפוג לַאב ןפיוא

 ןיא סע טגָאז ןעמ יווװ ,"גלָאפרעד-ןזיר

 ןעוועג זיא םלוע רעד .?סעטעזַאג, יד

 .טרעטסייגַאב תמאב

 ךיז רימ .ןבָאה ,טירטפיוא ַאזַא ךָאנ

 ןערב רע ךָאנ ןָאטעג ףרָאװו ַא

 שממ ןראוועג ןענעז רימ .טעברַא רעד ןיא

 זנוא וצצ ןעמונעג ןבָאה'ס ןוא טמידַאב

 .ןרָאטַאמַא עייט ןוא עיינ ץלא ןעמוק

 ןעוועג רעבָא ןענעז ןטייקירעווש יד

 יו
 טיימ

 ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ריס .עסיורג

 ןגעלּפ .סעיציטעּפער יד אפ לַאקָאל

 -עּפער ןעמ טגעלפ לָאמַא .ןרעדנַאװ רימו

 ,"קילבוּפער, ייב שפַאק א יא ןריט

 ןפיוא ?ביטש - ךַאד ַא ןיא ץעגרע רָאנ
 ףיוא קיהנקוק טשינ .ןַאטנַאמלינעמ

 ק"סעמלנער ןריטעּפער רימ ןגעלפ ,םעד

 2 1 ןי ' 7 ש

 יש ערעזנוא ןוא ,ךָאְוו א לָאמ יירד

 עטסעב סָאד ןפדאװקעװַא ןגעלפ רעליּפש

 יה וצ ןפיול וצ .ידכ ,טעברא "?קיטש

 .סעיציטעּפעה

 ןייטשרעטאל רעטלא
 טפאשלעועג רעצעלדעש רעד ןופ רעציזרָאפ

 ןטשהע רעזנוא ךרוד טקיטומרעד

 ןעמינרַאפ ןַאדו ךיז רימ ןבָאה ,גלָאפרעוד

 טימ טנװַא רעכעקטנפע ןַא :סיורג רָאנ

 סמבילע םולש ןופ גנוהיפיוא רעד

 ןיא טייקטסיירד רעזנוא ןוא ."ןשטנעמח

 ןטֿפַאשלעזעג עשידיי ןוֿפ דֹנ

 ןיא גנוריפיוא יד .ןרָאװעג ט;זױלַאב

 ןיא יאובלא יר ףיוא לַאז ןסיורג םעד

 "רעה העהעסערג ךָאנ ןוא רעייג ַא ןעוועג

 סָאװ ,"טַאיּפ, ןופ ןטסײטרַא יד .גלָאפ

 ,גנולעטשרָאּפפ רעד ףיוא ןעוועג .ןץעעעז

 -ייז טקירדעגסיוא ךעלטנפע זנוא ןבָאה

 .גנונעקרענַא רע

 טהיפעגפיוא ךָאנ רימו ןבָאה רעטעּפש

 -הַאֹפ ןוא רעקעקנומ) ןופ "ןטנַאילירב,

 זיא טעברַא יד .סרעטקַאנייא ענעדייש

 -המחלמ םוצ זיב ןרָאװעג טצעזעגרַאפ

 ןייג טגעלפ סיפענעב רעד .ךורבסיוא

 ץעלדעש ןופ עקיטפרעדַאב- טיונ רַאפ

 .טנגעגמוא ןוא

 =נוא ןופ עּפוהג עניילק ַא טָאה ױזַא

 עקיטכיוו ַא טריפעגכרוד טַאנָארטַאּפ רעז

 ךָאנ .טעברַא - רוטלוק עלוכטהעוו ןוא

 =ידַאּפ עטלַא ךס א ךיו ןענַאמרעה טנייה

 "יפיוא יד ןגינעגרַאפ טימ םיבשות רעז

 ."זיידקימַארדו רעצעלדעש , םענופ ןעגנור

 ןייטשרעבליז לאומש

 רעקוצ לאומש טנעדיזערפ

 ןריובעג זיא רעקוצ לאומש

 גנערטש ַא ןיא ,1864 ןיא

 .החּפשמ רעס

 -לענָאיצידַאהט 'ַא ןעמוקַאב טָאה רע

 .גנויצרעד עזעיגילער עשידיי

 ןרָאװעג

 -קָאדָאטרָא

 טרעחנוהרָאי ןטצעל ןופ ףופ ןיא

 טקריווַאב רעקוצ לאומש רעבֶא טרעוו

 טרעוו רע .גנוגעוַאב - הלכשה רעה ןופ
 ןיא רעוט רעוװיטקַא ןַא ןוא ליכשמ  ַא

 ."ןויצ יבבוח , טפַאשקעזעט רעד

 ,טנַאקַאב טוג טרעװ :שמָאנ ןייז

 טָאטש - םייה ןייז ןיא ןילב טשזנ

 רעצנאג רעד יא ךיוא טרעיינ ,ץעלדעש

 .טנעגעגמוא

 עשימָאנָאקע ןופ רענעק רעסיורג א
 -העש ןיא רעקוצ ?אומש טעהנירג ,ןגַאהּפ
 ןוא טניירפ ענייז טיס ןעמַאזוצ ץעל

 יכההמ  ,ביורטנַײװ םוחנ קחצַי ,םירבח

 -טרַאה טַאקָאװדַא ןוא רָאטנַאק דיאמ

 -סניא;טידערק עשידיי עסיורג ַא ,סַאלג

 ,רעקרעװטנַאה עשידיי יד רַאפ עיצוטיט

 טרעוו רֶע ווו ,םירחוס ןוא רעלדנעהניילק

 .טנעדיזערּפ-עציו סלַא טלייוועגסיוא

1864 -- 35 

 םלייוװעגסיוא ךיוא רעטעּפש טרעו רע
 גנוטלַאוורַאפ רעד ןופ דילגטימ סלַא

 -לעזעג - טידערק -עשיטָאטש רעד ןופ

 ,טפַאש
 -סיוא רעקוצ לאומש טרעוו 1918 ןיא

 .רעקוצ לאומש
 ןעב ןופ גנונעכייצ

 רע .ןַאמטַאר רעשיטאטש םסֶלַא טלייוועג

 ןקיחתונשקע ןַאו טַאר-טאטש ןיא .טריפ

 ששיליוּפ יד ןגעק ףמַאק םענעסיברַאפ

 רע .ןטימעסיטנַא ןוא ןרענָאײצקַאער

 םעה ןופ רצ ןפיוא קידנעטש ךיוא זיא

 .סַאלק-רעטעברַא

 רעד ןופ גנורימַאלקָארּפ רעד ךָאנ
 -ומש טעמריוו ,עיצַארַאלקעה - רופלַאב

 -סינויצ רעד ימ ןוא טייצ ליפ רעקוצ לא

 .גנוגעווַאב רעשיט

 ַײומ ,יורפ ןייז טברַאטש סע ןעוװ

 רָאי 80 טבעלשנּפָא טָאה רע רעכלעוו

 םוש ןייק רעינו רע טניפעג ,ןבעל ןייז ןופ

 .ןבעל ןיא טשינ סערעטניא

 ןעניװו רעדניק ענייז עלַא יװ יוזא

 -ַאב ,(רעטכעט 4 ןוא ןיז 4) זירַאּפ ןיא

 ןפ גנַאלרַאפ ןפיוא ,רע טסילש

 עטבילַאב ןחיז ןזָאלרַאפ וצ ,דעדניק

 ןיא ךיז =צעזַאב רע ןוא טָאטש - םייה

 סאו ,הצהת רעטכָאט ןייז ייב ,זירַאּפ

 :שיצַאטרָאּפעד ףיוא ןעמוקעגמוא זיא

 ןדירפוצ טַײיז ןייא זיא רע םגה

 זיא ,רעדניק ענייז =ימ ןעמַאזוצ ןייז וצ
 -+טוא ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ,רעבָא רע

 ןכידעגּפָא זיא רע יו ,ןדירפוצ

 -כעלסיב רָאנ .הביבס רעצעלדעש ןייז

 ןיא ךיוא רעקוצ לאומש טניפעג זייוז

 שימייה םיא זיא סָאװ ,הביבכ א זירַאּפ

 ןשט ןייז ףיוא טקוקעג טשינ .טנַאנ ןוא

 ר

 ןופ

 יא
 ןופ
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 פָאד ;ָא רעקיוו דיז טביוה סע ןעוו נֹּפֶא טרעװ ןייֵלא רעקוצ לאומש -ַאב ךיז ןָא רעדיו רע טביוה ,רעטלע

 : יבעל עכעלטפַאשלשזעג עשידיי עטיינַאב -דלישטָאר ןיא סנַאלובמַא ןַא טיפ טריפ -רַאפ ןופ טייקיטעט רעד ןיא ;קילייט

 ' טקוקעג טשינ .רעדיוװ ךךיז רע טלעטש ןיב טרינרעטניא טבעל רע וװ לָאטיּפש עשיופ טימ סעיצוניטסניא ענעדיש

 | ןופ טכניד .םוצ ,רעטקע :פוט ןייז ףווא .גנייידרפאב רעד וצ .טומ ןקוידרעפַאה טיימס  ןוא עיגרענש

 | -ערּפ סלַא טלייועטכיוא טהעוו רע .092 ,רעדניק ענייז ןופ עיצַאטרָאּפעד יד עטצע5 יד סיא טכערב סע .ןעוװ
 / -?עזעג רעצעלטעש רעד ןיפ טנעהיז .א טקעמענּפָא טָאה סָאוװ קילגכוא רעד !עמאזוצ רע טזָאלרַאפ ,המהלמ - .טקעוו

 .טפַאש טָאה קלאפ ןשידיי ןופ לייט ןסיורג ַאב ןוא זירַאּפ הצהת רעטכָאט ןייז טימ

 וו -יױא ןַא ,לַאּפרָאפ דעכעלקילנמוא ןַא -וצ - טנוזעג ןפיוא שקריוװעג קרַאטש .ענייז .;טעטש ןיילק ַא ןיא ךיז טצעז

 ' -קֶא ןט29 םעה רעביא םיא טראפ אש רָאנ ,רעקוצ לאומש ןקז ןופ דנַאטשי סלַא ײמרַא רעה ןיא קעווַא ןעייג ןיז

 | ןופ קירוצ טייג רע "עוו ,1942 רעבָאט רע זיא ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ ,ךָאד -ײצַאנ םעז) ןגעק רעפמעק עקיליױװיירפ

 רַאגהֶא רעשץטסינַײצ רעה ןופ גנוציז ַא ענייז רַאפ טעז רע .רעטנופ ןוא קיטומ .רעלַאּפנָא

 װ ןיא ןוא טעדנווװרַאפ טרעוו רע .עיצַאינ רע .הלּפּפ סרעלטיה ןגיױא ענעגייא -הָאּפעד ןרעװו עיצַאּפיקֶא רשד ןיִא

 וו .סיוא רע טיינ רעטעּפש געש עכעלטע -ומ ,ש"גרענע ;רעגניי רָאנ ְךיז טדיּפש ןוז ןייא .רעהניק ענייז ןופ 6 טריט

 װ -עבע? יד ןשיווצ ןופ קעווא זיא ױזַא ,ומ עהענניי ליפ יד רע טקרַאטש ,קיטט יד ןגעק ףמַאק םעניא דלעה ַא יוװ טלַאפ

 : א , א ,לרע ןַא עקיד 82 וא ןגָאז וא עבט ַא טָאה רש .ךיז .-עװַאב - דנַאטשרעװיװ רעד ןיא ,סיצַאנ

 .ץעלדעש העזנוא ןאפ רעוט-ל2 רעקיטופ רימ טלעפ סע ,גנוי ךָאנ ןיב ךיא  :רֶאי .-עד טרעוו הצרת רעטכָאמ ןייז .ננוג

 ! קנעדנָא ןייז דובכ ."הווצמחרב וצ ראי 8 ךָאנ .טריטרַאּפ

 ןייַאּפ ןיא ןיירַאּפ רעשודָאל רעד
 ןיועל לדנעמ :טנעדיזערּפ

 סע זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד זיא סע .ןטפעשענ ײלרעלַא זיא ןיירַאפ דעשזדָאק רעד

 ךָאנ .סעיצקַא טימ קנַאב ַא ןדנירג םייב ןטלַאהעג ךיז טָאה רָאי ןיא ןרָאװעג - שי

 סעּפע ןיירַאפ רעד ןיא םלוע ןרעטיירב ןרַאפ זַא קידנעעז םירחוס עּפװג ַא ךרוד 6

 ב ךיז עטצעל יד ןבָאה ,דעדניהג יד רַאפ יווװ שרעדנַא לעטשעגקעװַא דלַאב יא ןוא

 .ןרעטייוורעד םיא ןופ ןעמונעג זייווכעל .סופ ןטיירב ַא ףיוא ;רָאװעג

 טנעדיזערּפ-עציװ רעד ןעמוקעגרעטנוא זיא .טלָאמעד ַא ןראוװעג ןעמינעג זיא ױזַא

 וצ טקוקעגוצ טייצ עצנַאג יד ךיז טָאה סָאװ ,ןיוועל לדנעמו .קנַאהפ טנזיוט 20 רַאפ לַאקָאל

 -רעביא ןופ גנוזָאל יד ןפראוועג ןוא .רעדליּפעג ןסיורג שטנַאגעלע . טימ + טלעג-הריד

 קידנציטש .,ןלעטשפיוא יינ םיא ןוא ןיירַאפ םעד ןשרעדנַא .ךעלסילשנייא ָאנַאיּפ ַא ,לבעמ וע ;ל לדנעמ

 ,ןענַאטשרַאפ רע טָאה ,ױזַא דָאנ :ךמע ףיוא רָאנ עקַאט ךיז ַא ןרָאװעג ןּפַאשעג זיא סע א

 יט ש ןַא ןבָאה ןיירַאפ רעד ןָאק -שילַאקיזכ טּפָא ץנַאנ ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע וװ ,בולק

 ןענַאטשרַאּפ רע טאה ,קלָאפ ןופ דניק ַא ןיילַא קידנעייז -ַאב יוג רעייז ןעוועג זיא בולק רעד .ןטננװָא עשירַארעטיל
 רע .ןבעג םיא ףרַאד ןעמ סָאװ ןוא ןבָאה ףרַאד ךמע סָאװ יָאד ,ךַאש טליּפשעג טרָאד טָאה ןעמ .טיײלסדנַאפ ןופ טכוז
 ןוא ןיירַאּפ ןטעדנירגעג-יינ ןופ ץיּפש רעד ןיא ךיז טלעטש ןעגנוטייצ ןעוועג ךיוא ןענעז טרָאה .וו .א .א ןטרָאק ,אנימ

 .המחלמ רעד ּוצ זיב ןיוש םיא טריפ ןוא ןלױּפ ,ךיירקנַארפ ןופ עשידיי ייס ,עשיזיוצנַארפו ייס

 טעברַא-ספליה עטיירב ַא טריפעג טהעוו םַארַארַאט ןָאו יױכ ?לזעלג קַאטשענ ַא ןעמוקעגוצ זיא םעד ווצ .עקירעמַא
 .ןסייבוצ טימ

 מרעװ סע .שזדָאל ןופ ןטנַאחנימיא ;ענעמוקעגנָא-יינ רוַאפ

 -ןקנַארק ַא ,(...םעיצקַא ןָא עקַאמ) עסַאק-ייל א טעדנירנעג -עגסיוא עלַא טימ לַאקָאל רענייש ַאזַא טָאה ,ךעלריטַאנ

 ןסעגרַאפ טשינ ךיוא טרעװ סע .עסַאק-ספליה ַא ןוא עסַאק םָאװ ,טײלסדנַאל רעשזדָאל יד טקָאלעג תולעכ עמנכער
 ענערישרַאפ יו ,טייקיטעט-רוטלוק עסיורג ַא ןריּפוצנָא .טויהנגעלעג ענעמעגעג יד טצונעגסיוא ןהענ ןבאה

 טהיפעגנָא ,ןטנוװוא עשיטסיטרַא ,ןטַארעּפער ,ןעגנוזע?הָאפ ןופ רעדניוג יד :; סקידנגקַאפ טריכַאּפ טָאה ָאד ראנ

 -רַאמ ?ארשי רָאטַאטיצער ןטמירַאב רעשזדָאפ םעד ךרוד וצ ליפוצ ךיז ןעוועג ןסיוא טשינ ךעלטנגייא ןענעז ןיירַאּפ

 -עג טדשו סע  .(עיצַאטרָאּפעה ףיוא ןעמוקעגמוא) .ַאקוועכ ןיא ןעזעג ןבָאה ייז .םלוע ןטיירב םעה טימ ןריזירַאלימַאפ

 -ַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,רעשזדָאל ןופ זיולב רָאכ ַא ןפַאש ןסָאלשעג ןהעועשס ווו ,עשזריב-סלדנַאה טרַא ןימ א בולק
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 -ַאל ןופ לַאקָאל ןיא ןטרעצנַאק ענייז טימ טכַאמעג טנַאק

 .ןץירַאפ רעשזד-

 -יײטַאב ךיז .דנא .ווש ןבָאה ןטנוװוֶא עשיראהעטיל יד ןיא

 .דנַאא יקצולירּפ חנ ,ןוָאקינרעיּפַאּפ .י רעטכיד רעח טקיל

 ענעדישהַאפ ףיוא ןטַארעּפער ןטלַאהעג טּפָא טָאה ןיווטיל .דד
 ןעמונעגפיוא ךיוא טָאה ןיירַאּפ רעד .סעמע= ששירוַארעט;?

 ענייז תעב . ,ץרַאװש סירָאמ רָאפישזעה ןוא רעליּפשיוש םעוד

 דַאנפיוא עקיזָאד יד .1987-1986 ןיא !ירַאּפ ןיא ןליּפשטסַאג

 ערעזנוא ןופ ןולכז ןיא טנייה זיב ךָאנ יש וו ויא עמ

 .טיילסדנַאק

 רטס רעשזדאל יד ןרָאװעג ןסעגרַאפ טשינ ןענעז סע

 ענעפָא ןַא ןענופעג ןיוועל לדנעמ ייב ןבָאה סָאװ ,ןטנעד

 ,רעביירש עשידיי טציטשעגרעטנוא ךיוא ןרעוו סע .ריט

 ןבעגוצסיורַא ט"ייקכעלנעמ יד ןבענעג טרעו'פ ןעמעוו

 .ןטֿפירש ערעייז

 וירב-קנַאד םויה-דע ךָאש ךיז ןעניפעג ןיוועל ?דנעמ ייב

 ױזַא .דנַאלסיױא ןיא טציא ןענעז סָאװ ,רעכיירש עשידיי ןופ

 -ַאּפ ןופ ךיז טפיולעצ םלוע רעד .המחלמ רעד וצ זיב סע ט
 ."ראזקע , ןיא ערעדנַא ןוא ײסחַא רעד

 ייֵג

 | ןיא זיא לייט ַא ,זיר

 עטצע?ל יד ןופ רענייא ,זירַאּפ ןיא ןביילב עכעלטע רָאנ

 ןציטשחעטנוא ףרַאד ןעס .ןיוועל לָאמַא רעה"וו ןעוועג זיא

 ענעסױטשעגסױרַא יד ןופ רעטעברַא יד ,ןטַאדלָאפ יד

 ןזָאלרַאפ ןיוועפ זומ ךעלדנע .וװ .א .א סעילעטַא עשידיי

 רעד ךָאנ עטשרע יד ןופ רענייא ךיוא זיא רע רעבָא ,זירַאּפ

 קירוצ זיא גרָאז עטשרע ןייז .קירוצ טמוק סָאוװ ,גנויירפַאב

 טלמַאז ןייווכעלפיב .ןיירַאּכ רעשזדָאװ םעד ןלעטשוצפיוא

 רעדילנטיפ ענעבילבענרעביא  ּפַאנק רעייז יד ףיזנוצי--.רע

 ןוא (עיצַאטרָאּפעד ףיוא ןעמוקעגמוא ןענעז טנעצָארּפ 80)
 -רַא רעד וצ וויסנעטניא ןיירַאּפ רעד ךיז טמענ רעטייוו

 .טעב

 .טיירב ןוא סיורג וצ רעהייל זיא דלעפיטעבדַא סָאה
 רעד .עטריסַאלּפעד ,ענעננאפעג-סנירק .םימותי ,תונמלא

 -יישַאב ענעגייא שנייז !טימ ץלַא ,ןָאק רע סָאװ ,טוט ןיירַאפ

 .ןעלטימי ענעד

 -ָאֹל רעד .ןייטש טשינ ןיילַא ןָאק ןעמ זַא ,ךיז טליפ סע

 ןופ דנַאברַאּפ , ןַײא ןייגוצניירַא טסילשַאב ןיירַאפ רעשזד

 -סּֿפליה יד ןריפ יצ םַאזניימעג ידכ ,?ןטפַאשלעזעג עשידייי

 .סעיצקַא

 ךיוא ןרעוו רששזדָאל רַאפ עיצקַאספליה דעד ןיא

 טרעוו סע עכלעוו ףיוא ,רעדניק רעשזדָאל טציטשרעטנוא

 טדיילקעגנָא רעדניק ןרעוו ױזַא .טכַא עלעיצעּפס א טגיילענ

 .טלעג-ןשאוו לי אנא א יז טינ ןעמ .סיּכ יד זיכ א ןופ

 -ירפ ףיוא ןקישקעװַא ךעלרעדניק !עשידיי ףרַאד ןעמ ןעוו ןוא

 ךיוא ,ךעלרעדניק א יד רעסיוא ןרעוו ,טפול עש
 -וחריוס דירטדיוא ?הוווח יי

 .רעדניק ערעדנַא ןסענראפ טשינ

 עיסימַאק-רעדניּק רעד ןּופ רעכיב יד ןיא סעיציזָאּפ עסיוועג

 .ןפייצרעד םעד !נעװ .ךס .צ.טנַאקעג .ןטּלָאװ "ןָאינוא , רעד ייב

 -יא עשירפ ןופ עילַאװכ עסיורג ַא ןייג וצ ןָא טביוה סע

 -טיס יה ןרילונעה ןעמעוו .ןפלעה ףרַאה ןעמ .ןטנַארגיײכ

 ַא טומ עמעזו = א ַא טימ ןעמשוו ,דנַאֿפ ןיא !עיצקַא

 ףליה יד טרעוו םוטעמוא .וו .א .א גנוניווו ַא טימ ,ןישַאמ

 עלַא ןיא ןעמוק ר עטימָאק עקיטכיט יד .ןגָארטעג

 ירעמיש-לעמָאה עמעחַא "ד ןיא .ךעלעקניוו ענעגחַאברַאפ

 -רעדניק ןוא ןעיורפ עקנַארק טּפָא ךיז ןעניפעג סע ווװ ,ךעל

 -יטש ַא ןבעגעג טרעוו םומעמוא .רעלעטיּפש יד ןיא ןוא ךעל

 -טסיירט זַא םוטעמוא .ערעסערנ יא רעדָא ,ערענעלק ַא ,עצ

 .ןגרָאמ ןרעסעב ַא ףיוא גנונעפָאה ןּופ טרָאוו :ַא --- טרָאװו

 ןיא ןייראפ רעשזדָאל רעד טלייצ גָאט ןקיטנייה םייב

 יד ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,דילנטימ ןייא יו רעמ ןעייר ענייז

 ,יה ןשיווצ רע זיא טנייה ןוא ןיירַאפ ןופ עציטש ערעגאכ

 ..ןבענ עכלעוו

 ןיא קלח ןייז טָאה עקירעמַא זַא ,ןרעװ טגָאזעג ןומ סע

 רעד .סעּפע טרָאּפ רעבָא , ?יפוצ טשינ .עיצקַא-ספליה רע

 עגיה יד ןופ ןעמוק ןדנָאפ-ספליה יד ןופ לייט רעטסערג

 ןופ לַאב רעטצעל רעד .ןעננומענרעטנוא ןופ ןוא רעשזדָאֿל

 טעברַא יד ןריפ וצ טייקכעלנעמ יד ןבענעג טָאה ןיירַאּפ

 .וויטקורטסנָאק רעמ ךָאנ

 :ןייראפ ןטימו ןֶא ןריפ גָאט ןקיטנייה םייב

 טָאה ןיירַאפ רעד ןעמעוו {ופ ,ןיוועל ?דנעמ טנעהיזערּפ

 -יזערּפ עלַא ייליבוי ןקירעי-1פ םעה טרעייפענ 1947 ןיא

 -יזערּפ-עציוװ -- יקסראבדעשּפ קַאשז ,ץרַאװש .י .טנעד

 -נןייפ בקעי .ראטערקעפ-לארענעג - - יורטסא ,ד .ןטנעד

 ,י ,עיסימָאק רעלַאיצָאס רעד ןופ טנעהיזערּפ רעבליז

 .ראטערקעפ -- אקוועכרַאמ .ש .רעריפַאק -- םולבנרָאק

 :ךעהילגטימ-טעטימָאק

 ,םיובנסינ ,שטיװָאמייח ,,ןַאמטדיב
 .ןַאמגייט ,סייוו

 :טעטימָאקיןעמַאד רעד
 .טענישז ,ץרַאוװש ,יקסרָאבדעשּפ ,שטיווָאפייח .דַאמ

 ,ץישםיל ,יקסנאנזַאּפ

 -ױַא וצ רשטייוו גנונעפָאה יד סיוא טקירד !יירַאפ רעד
 טנכעה ןעמ .?לבה תבוטל ןֹוא טײלסדנַאפ יד רַאפ ןטעב
 םעד טיפ גנַאהנעמַאזוצ ןיא זַא ,טייקכעלנעמ רעד טימ ךיז
 רעטייוו זיראפ טעוװ ,הכולמו רעשידיי רעד ןופ ןײטשטנַא
 טעוװ ָאד ןוא עיצַאדגימע ןופ ּפַאטע רעטשרע רעד ןרעוו
 .ךַאװ רעד ףיוא ןייטש ןיירַאּכ רעשזדָאל רעה

 אקוועכרַאמ .ש

 ןייראפ -עשזדַאל ןופ ְךַאטערקעס



 111 (טניירפ רַאפ ףליה) "ימַא זַא רוקעס,

 (טניירפ רַאפ ףליח) "יטַא זַא רוקעפ,

 רַאזַאל טנעדיזערּפ

 .ןהָאװעג טיינַאב טייקיטעט יד זיִא גנויירפַאב רעד ךָאנ -עג טעדנירנעג זיא "טניירפ רַאֹפ ףליה / טּפַאשלעזעג יד
 "טנייהפ רַאפ ףליה , טפַאשלעזעג יד טלייצ גָאט וצ טונייה -ערּפ ןוא רעחנירג רעד .1999 רַאװרבעפ ןט-17 םעה ןרָאװ
 ןיא ןוא דנַאברַאפ ןיא ןסָאלשעגנָא זיא יז .רעדילנטיב- 0 .רַאזַאל םוניירפ ןיא טפַאשלעזעג רעד ןופ טנעדיז

 -ניק 8 סיוא טלַאה טפַאשלעועג יד .ןט-20 ןופ זיוה-סקלָאפ -רַאפ ןופ רעדילגמומס ירא ןעייג טפַאשקעזעג רעד ןיא

 .ןטַארעּפעד ןייא יז טנדדא טייצ וצ טייצ ןופ .רעד ןרַאפ רעדילגטימ לָאצ יד .רעדנעל וליפא ןוא טעטש ענעהיש

 ,ב .י .פ זיירק-.מארד
 (עניב עשידיי  עיירפ)

 טּפאשלעועג רער יב

 טניירפ ראפ סליה
 האש

 .עטסילייטאב

 דראנרעב 'כ רעױפ א .ךעיונ-ריוואר

 אעל עטיכ בײ ןיײז לכאר

 םולבנזאר יכ רעבישריה

 גרעברלאג עש'כ רערניק ערעײז עניצ
 ןײטשנעװעל 'כ / ףעקנאייסארכא

 םיובננייפ לאראק 'כ ןכאש א ענאקלע -עטשרָאפ רעד ןופ ןשיפא

 לעשאר עסיכ בייוו ןייז -לטיג ר : 1937 רעבמעצעד 18 םער סעבאש

 רעגנוא רעטסע עשיכ רעטכאס רעייז ערעטס עג ,"רעדלעפ ענורג, גנול
 יקסוואטסוגוא 'כ ךעריוא ןא קאכציא-יויידל זיירקמארד ןכרוד טל יּפש ענירנ יד

 טא װ גנוסייל עשירעלטסניק
 ןילרעב ןיא עניב"סקלאפ רעגנוי רעד ןופ רילגטימ רענעזעועג טפַאשלעועג רעד ויב ך ר ּק ֹש 8

 ווא לדיש .ש :
 " טניירפ ראפ ףליה ,

 : : א ןייבשריה . ןופ ןטקא 3 ןיא עילידיא-ףראר

 פאפ
 ראזאל 'כ גנוטייל עוויטארטסינימרא

 גרעברלאנ 'כ גנוטייל עשינכעט

 ךילמיצ 'כ סעיצאראקער

 םארגארפ ןעננירראפ ןרעוו ןטפאשלעועג ןוא ןענייראפ ראפ
 ןעננונניראב עקיטסנינ רעיײז וצ ןעננולעטשראּפ

 רַאפ .ןעמוקעגמוא ןענעז עלַא .םעילימַאפ 60 ןרָאװעג טריט ןענַאטשַאב זיא טייקיטעט עטשרע יד .125 ןעוועג זיא גירק
 םלוע-תיב ןפיוא טנעמונָאמ יִא טלעטשעג זיא קנעחנָא רעייז ןופ טיבעג ןפיוא לעַיצעּפס .ףליה רעקיטייזנגעק ןופ
 .ןט-20 ןופ זיוה-סקלָאפ ןיא לוװָאט-ןרע ןַא ןוא עינַאב וצ טַאהעג טָאה טפַאשלעזעג יד .ףליה רעשיניצידעמ
 .ןקיײטּפַא ייווצ ןוא םיריױטקָאד יירד עיציזָאּפסיד ריא

 ייב .טעברַא עלערוטלוק א ךייא ןחָאוועג טריפעג זיא סע

 ,ויירק רעשיטַאמַארד ַא טריטסיזקע טָאה טפַאשלעזעג רעד

 ןוא "?יוולעב יִלֲאֹפ, ןיא רעטַאעט טליּפשעג טָאה רעכלעוו

 -עגפיוא טָאה ןזיירק רעשיטַאמַארד רעד ."ימלַאװ עד יעק,

 -וצ 1000) "רעדלעפ ענירג יד : ןסעיּפ עקידנגלָאפ טריפ
 -ףיטש יד ,"המקנ יד, ,"ריביס .ןופ רשקירוצ רעד, ,(רעיוש

 טנעייפעג ןענעז סע . סרעטקַאניײא עירעס א ןוא "עכַאמ

 .קנַארּפ ןוא ַארעּפס ,ינרַאשט ,יקסיאר ןופ ןטַארעּפער ןרָאװעג

 .טריטסיזקע ןבָאה שיזיוצנַארפ ןופ ןסרוק-טנווַא ךיוא

 -יליבַאמ השחילנטימ לייט עטסערהג יד ןענעז גירק יא

 טעקנַאב ןפיוא טפַאשלעזעג רעד ןופ טעטימָאק רעד -רַא רעד ןױא טרישזַאגנַא קיליוויירפ ךיז רעדא ,ןראוװעג טריז

 1939 רַאי ןיא ייליבוי ןקירָאיה10 ריא וצ -נַאנעגקעװַא יד ןפלָאהעג ןּבָאה ענעבילבעג-קינייוו יד .יימ

 ,(ּפעד) ץוש ,(טריטרָאּפעד) לעשיפ :סקנול ףיוא סטכער ןופ .ענעג
 ,גרעבדלָאג ,(פעד) גרעבציטש ,סול ,(ּפעד) ץישארג ,סאנעבאט

 .גרעבנעזָאר ןוא סקאוו ,(.ּפעד) קענור ,ןאמצנארפש -רָאּפעד ןענעז "טניירפ רַאפ ףליה , טּפַאשלעזעג רעד ןּופ -



 ןמפאשלעזעג ץעשידיי ןופ דנַאברַאפ רָאי ןעצ

 "סעונַאװַאּפ ןופ טניירפ ,טפַאשלעועו
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 ןופ טניירפ, טּפַאשלעזעג רעד וצ

 -ַאֹּכ ןױלב טשינ ןרשהעג "קעטנָאװָאּכ

 -נירגעג .ערעדנא ךיוא רֶאנ ,רעקזנָאװ

 ןיא ןרָאװעג טפַאשלעזעג יד זיא טעד

 -ָארעי ,יקסניִאו ה'ה יד ךדוד 1939 רָאי

 "-סושזב ,ןרעב ,ןאמאלאס ,שטיוװָאמיש

 גנודנירג רעד ייב .(טריטרָאּפעד) קעט

 -םיוא יד .רעדילגטיכ 28 ןעוועג ןענעז

 ןעוועג זיא טּפַאשלעזעג רעד ןופ עכַאג

 ןעמ .ףליה עקיטייזננעק ןבילברַאפ ןוא

 רעדילנטימ עקנַארק ןפלעהסיורַא טגעלפ

 ןקישסיורַא ךיוא יוװ ,ןטנעמאקידעמ טימ

 -לעועג רעד ייב .סנַאקַאו ףיוא רעדניק

 .סָאװַאק 2 ָאד ךיוא זיא טפַאש

 סעטעיספָאס עחעדנַא וצ/ ץַאזננעק יא

 טפַאשלעזעג רעד ןופ דילנטימ א טנעלפ

 -נעווע 'ןַאי ייב ,"קעזנָאוװוַאּפ ןופ טניירפ ,

 ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ טירטסיױרַא ןלעוט

 -ענ ןיא סָאװ ,טלעג סָאד ןרילרַאֿפ טשינ

 יקסניאװ :טנעדיזערּפ

 -ַאק ַא ןופ ףיוק והַאפ טלָאצעגנייא זעוו
 ,ןטכעה ענעדנוברַאפ םעד טימ יד ןוא ןָאוו
 .טפַאהק יא ןביילב ?2עלפ סָאװ

 ,המחלמ יד ןכָאהבעגפיױא זיא סע ןעוו

 -רַא יד ןבעגעגקעװַא ןַאמלעדונ 'ה טָאה

 ןטלַאהַאבוצסיױוא עטעיסָאס רעד ןופ ןוויכ

 -סָאס יד טָאה גירק ןכָאנ .זױצנַארּכ ַא וצ

 ןטנעמוקָאד עלַא ןטלַאהרעד קירוצ עטעי

 .ןויכרַא ןוא

 וצ ןטערטעגוצ ןעמ ןיא גירק ןכָאנ

 לָאצ יד .טפַאשלעזעג יד ןריזינַאגרָאער

 -טימ 14 .ןעוװעג ןזיא ענעבילבעגנבעל

 ןופ טניירפ, טפַאשלעזעג יד .רעדילג

 טקיניירַאפ רעביהשד ךיז טָאה "קעזנָאװַאּפ

 -ֲאּפ ןיא ענעריובעג עטעיסָאס רעד טימ

 -יירַאפ יד טלייצ גָאט-וצ-טנייה .קעזנָאוװ

 יד .רעדילגטימס 60 עטעיסָאס עטקינ

 ןיא עטעיסָאפ רעד ןוכ טעברַא עטשרע

 טסעטשעג ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד ןעװעג

 -עד רעדילנטימ 146 רַאפ טנעפונָאמ ַא

 -טימ ,ענעמוקעגמוא ןוא עטריטרָאּפ

 -ָאמ רעד .סעטעיסָאס עדייב ןופ רעדילג

 .קנַארפ טנזיוטי 72 טסָאקעג טָאה טנעמונ

 טלמַאזעג זיא טנעמונָאמ ןפיוא טלעג סָאד

 -ימָאק רעד .רעדילנטימ יד ייב ןרָאװעג

 ןופ עציטש םוש ןייק טשינ טמוקַאב טעט

 .דנַאלסױא

 -רעטנוא טעטימָאק רעד טָאה סנטצעל

 רעדניק 14 רַאפ עיצקַא ןַא ןעמונעג

 -עהּפ ;ןרעהענ טעטימָאק םוצ .םימותי

 טנעדיזערּפ .עציוו ,יקסניִאװ טנעדיז

 -יסַאק ,ןַאמרעה רַאטערקעס .,גרעבנזייא

 ,ינרעב רעלָארטנָאק ,שטיװָאקשָאמ רער

 שטיוװָאמישַאכ ,קיראז םַאדַאמ ,ןייבשיפ

 רענאירד !טנעהיזערּפ .,ןַאמרעבא ,לקנעי

 .ןעמאלאס ,שטיווָאמישארעי

 "וָאכַאטפנעשט ןופ טניירּפ ,

 טָאה ווָאכָאטסנעשט ןופ עיצַארגימע יד

 יד .רָאי ןט-1919 ןיא ןביוהעגנָא ךיז

 -ַאבמוא יד ןוא טנלע רעד ,טײקכַאזנייא

 ןכָאה דנַאל ןדמערפ םעניא טייקנפלָאה

 -ענ רעד ןופ גנודנירנג רעד וצ טריפעג

 ."װָאכָאטסנעשט ןופ טניירפ,, טפַאשלעז

 טעדנירנעג ןיא טפַאשלעזעג עקיזָאד יד

 -טימ 60 ייב ,רָאי !:ט-1996 ןיא ןהָאװעג

 -עז רעדנירג יד זופ ןעמענ ידו .רעדילג

 : עקידנגלָאפ ןענ

 רעדירב ,רעגעלרעפ .א ,ןַאמטרא ,םולב

 -טוג רעדירט ,קאיבאלס .א ,יקסוועלבוהוו

 -רעבטיצ ,דָארבסייוװ ,יקסניפאק .ב ,ןַאמ

 -אק .א ,יקסווָאקנַאפ ,ןרַאגלעמַאק ,ּפָאנק

 .שטזווָאקוועל ,יקסניּפ

 -יזָאד רעד ןופ טייקיטעט עטשרע יד

 טצענערגַאה ךיז טָאה טּפַאשסעזעג רעק
 -ַאב ןוא ףליה עשינייצידעמ- ,אוואק או ףיוא

 יקסווַאליצָאדװ טנעדיזערּפ

 -ילנטימ יד רַאפ עציטש-טלעג עטקנערש

 -אב ךיוא יוװ ,סעילימַאפ ערעייז ןוא רעד

 טייקיטעט עוויסנעטניא ןַא .עקנַארק ןכוז

 ןט-1935 ןיא טשרע ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה

 ןופ טכַאמ רעד וצ ןעמוק ןכָאנ -- רָאי

 -לָאפרַאפ עשיטימעסיטנא יד .ןרעלטיה

 ןבָאה םישוריג ןוא ןעמָארגָאּפ ,ןעגנוג

 -נימע-ןסַאמ עלאנעלמוא ןַא ןעוועג םרוג

 ןיק טכמַָארטשענ טָאה עכלעוו ,עיצַאר

 -עג ךיז ןבָאה םיטילּפ עקיזַאד יד .זירַאּפ

 -עג יד רעכלעוו וצ ,ףליה ןיא טקיטיונ

 "װָאכָאטסנעשט ןופ טניירּפ,, טּפַאשלעז

 -ידנטיידאב ַא ןיא טרעײטשַאב ךיז טָאה

 -סקלָאפ יד ןפאש קידנפלעה ,סָאמ רעק

 ןטייצלָאמ ןבעגֿפױרַא טגעלפ עכלעוו ,ךיק

 .עקירעגנוה רעטנזיוט רַאפ

 -לעזעג רעד ןופ רעדילגטימ ךס ַא

 עקיליוויירפ סלַא טפמעקעג ןבָאה טפַאש

 : ןעמענ שרעייז ןענעז טָא .עינַאּפש ןיא

 ,יזיִאֹלַא קישטבויל ,ץירָאמ לַאטנעזָאר

 ןאמיאוו ,?אומש רעּפוק ,רָאטקיװ ןעזָאר

 -יפ ,װַאלסישטעימ יקסווָאטַאינָארב ,בקעי

 ,דוד לטשווז ,לדיי שרעה ,רשפעפ לעש

 .ןָאעל ןייטשלעזניא ,המלש ןַאמטָאב

 רעד ןופ טייקיטעטי עטקדַאטשרַאפ ַא

 ןט-1998 ןיא ןָא ךיז טביוה טּפַאשלעזעג

 טנעמעלע ןגנוי ַָא ןופ םוקנָא ןטימ .רָאי

 יד טָאה ,ןלױּפ ןופ רעכמעק עשידיי

 -רַאפ וצ טרעהעגפיוא (ָאװַאק) "עקרק,

 -לעועג רעד ןיא ןָאנבנא םעד ןעמענ

 סע ."וָאכָאטסנעשט ןוּכ טניירפ ,, טפַאש

 -עט עקידנריסלוּפ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 -לוק ,ןעגנולמַאזרַאפ עטבעלַאב ,טייקיט

 עלעוטקא ףיוא ןסעומש ,טעברַא עלערוט

 טָאה טפַאשלעזעג יד .וו .א .א סעמעט

 ןופ .טָאה רעכלעוו ,"זָאט ,, םעד טציטשעג
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 קנַאד ןקיצרַאה ַא ססיוא ןקירד רימ םעד קנַאה א ,גנויירפַאב רעה ךָאנ ןוא עקנַארק יד רַאפ שגלָאזעג טייז ןייז

 -װַאלצַארװ טניירפ ,=:שהיזעהּפ ןקיטנייה בדָאכָאטסנעשט יד ןופ רעדניק יי

 ,רעדילגטײכדטעטימָאק ערעדנַא ןוא ,יקס .ָאכָאטסנעשט ןטימ טעברַאעגט
 | -ונָאמ ַא זיא סאו -ייװ ,יקסוואקנאפ ,!ַאמואד ח"ח יד יו יד תבוטל ,זידַא נָא
 , | ' ןוא טָאטש - םייה רע טנייהפ , טפַאשלעזעג יד זיא ,.דנַא.א ןַאפ ןבָאה עכלעוו ,עטריטּפערַא א

 : וצ רעייטשייב ןלַאסָאלֶא ט  -עגפױא יינסנופ "ןוָצכאטכנעשט ןופ .תוסיפת עשיליוּפ יד ןיא טכַאמשעג
 ןופ עטכישעג רעד עטיינַאב עטשרע יד .ןרָאװעג טלעטש ןפלָאהעג ךיוא טָאה טּפַאשלעזעג יד

= 

 י ַא ףיוא טקעד ס -עגקירוצ יד רַאֹפ ןעועג זיא טייקיטעכ .ןירַאּפ ןיא קינילק-סקלָאפ יד ןדניר
:1 

= 
 םוקכוא ןשיגַארט -?עועג יח ןעמעוו ,עטריטרָאּפעה עטעפױק -ןרנ ךיז ןבָאה דעװַָאכָאטסנעשט יד םורַא

 יח ההתק  ןחיו רעװַאכ) רטלעג עטשרע יד ןבעג טגעלפ טפַאש -ומורא יד ןוכ טייל-סדנאל יד א טהוּפ

 .גנווצייטשרעטנוא ץעיּפעשזוק ,קצובָאלק יו ,ךעלט טש עק

 -לעזעג יד טעברַא

 "וװָאכָאטסנעשט

 רענַאקירעמַא ערעזנוא קנַאד ַא } .א .א

 : עכלעוו ,עניטנעגרצ ךיוא יװ טיילסדנאל יט ַא זיא גירק ןופ ךורבסיוא ןמימ ט
 -לעועג .עשידיי ןופ דנאבראפ,, ןטימ סָאמ רעסיורג ַא ןיא ףליה וצ זנוא ןעמוק ןרָאװעג טריזיליבַאכ רעדילגטימ יד ןופ

 1 וע =

 -ניק ןציטש ראפ "ךיירקנארפ ןיא ןטפאש רָאי ןיא ןלָאצסיזא טנַאקעג רײ= ןבָאה -ַאגנַא ךיז טָאה לייט ַא ,ײמרַא רעד ןיא

 -ייל רעד רַאפ ,ענע-וקעגמוא יד ןופ רעד קנַארפ טנזיוט 850 ןופ עמוס יד 1947 יא רעניילק רעד ןוא קיליוויירפ טרישז

 | :עטרעדנַאװועגנייא עיינ יד רַאפ ןוא עסַאק .ףליה רעלַאיצַאפ 769 -קעַּפ טקישעג טָאה לייט רענעבילבעג-עב

 ' לאס ערעיײז רַאפ טלעג הא ךעל
 -טכאנ א טנדרַאעגניא טפַאשלעועג יד -ינ ןיא ?ףעילעד רעװָאכָאטסנעשט דעט סעילימַאפ יד טציטשעג ןוא !טנָארּפ !ןפיוא
 טרעצנָאק ןסיורג א טימ לאב -עט-ספליה עקרַאטש ַא ןביוהעגנָא קרָאי .םייהרשחניא ןטַאחלָאּפ יד ןופ

 ןזא עלערוטלוק עשידָאירעּפ ערעזנוא א רעווַאכַאטסנעשט יד רַאפ סייקיס קא ןיא זורַאּפ ןעװ) 1940 ינװ ןיא
 ןעייג ןעגנומענרעטנוא עכעלטפאשלעזעג םלענ ,ךעלקעּפדזייּפש קידנקיש ,זירַאּפ ךיז טָאה (ןשטייד יד ןופ ןרָאװעג טריּפ
 .גלאפרעד ןטסערג ןטימו ךרודא קידנעטשי .ףליה ערעדנַא יא ,טּפַאשלעועג רעד ןוֿפ טייקיטעט עדעי
 רימ ןּבָאה רָאי ןטצעל ןופ ףול ןיא -עג רעד ןופ ויטַאיציניא רעד טיול -עגּפָא ,טפַאשרעּפרעק עטריזינאגרַא סלַא
 -20 רעד אפ גנורעייפ יד טריפעגכדוד ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ךיוא זיא טּפַאשלעז דנאגעגרעביא זיא טייקיטעט יד .טלעטש

 יי -לעועג רעזנוא ןופ ץנעטסיוקע רעקירעי זיא רעכלעוו ,"וָאכָאטסנעשט , ךוב סָאד קידנפלעה ,געוו ןלעודיווידניא ןפיוא ןעג

 ןבושח רעזנוא ןופ גנודעייפ יד ןוא טפַאש ?ופטרעוו ןוא ןעזסיוא ןטיול טנאזָאּפפיא -טציטש ןוא יסנַארד ןייײא עטהיטסערַא יד

 ןייז וצ יקסװַאלצָארוו דוד טנעדיזערּפ טֿפַאהניא ןייז טייל .זעיורפ ענעבילבעגרעביא יד קיד
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 - טָאה דָאי ןט-1946 רַאונַאי ןט-12 םעד -יינוי,, רעד טָאה גירק ןוּכ ףוק ןכאנ ןטַאהלֶא

 סטכער ןופ .טפאשלעזעג רעוו טעטומָאק רעד
 -צָארוװ ,יוועל ,שטיווָאדיוװאה ,ןאמנייוו - ןציז סע :סקניל ףיוא

 העטשרע רעד ןיא ןעייטש סע .םיובנענעט ,וקסווָאקנאּפ ,יקסוואל 0
 ,רעווָאכָאטּפנעשט וה טעדנ וכז ,קפפעקק = ר רעוָאכָאטפנעשט וד ייב עימעדאקא-רוכזי וקסוואלצָארוװ יורפ ,יודנאל ,םיובטלא יור

 וצ רעד ןיא .םיובנענעט יורפ ,ןאמואד יורפ ,ןאמואד
 .רענויטָאג ןוא ּפָאקטָאר יורפ ,יקסמערק סירָאמ ,ץילכארטש -- יקסוואלצַארוו רעציזרָאפ רעד טדער סע .1947 רעבמעצעד ןט-97 םעד



 דנַאברַאפ רָאי ןעצ 14

 -נוא ןיא טפַאשטנעדיזערּפ רעקירעי)

 זיא טנַאזַאּפמיא רָאנ .טפאשלעזעג רעז

 ןעניישרעה םוצ גנורעייפ יד ןלַאפעגסיױא

 סָאװװ ,"ןדיי רעװָאכָאײסנעשט , ךוב ןופ

 -נעש - ןופ הנתפ ַא ןעמוקַאב ןבָאה רימ

 -וינ ןוכ טעטימאק - ףילער רעווָאכָאטס

 .קרָאי

 יאא- ת
 ןיפ ןעגנוגלָאפהַאפ עשיגארט יד -.יַא ו=

 רעה ןופ טייצ רעד ןיא םומטד

 רעזנוא ןפָארטעג ךיוא טָאה ,עיצַאּפוקַא

 -ָאײטסנעשט 200 רעכעה  .טפַאשלעזעג

 ןענעז ,זירַאּפ ןופ ךעלכעזטּפױה , רעווָאב

 -ַאל-דרָאמ יד ןיא ןעמוקעגמוא שיגַאדט

 ַא ףיוא .עיצַאטרַאּפעה ףיוא ןרעג

 רימ ןבָאה ןפוא ןטנַאזָאּפמיא ,,ןקרַאטש

 -ייארַאפ סָאװ ,טנעמונָאמ ַא טליהטנַא

 ענעמוקענמוא יד ןופ ןעמענ יד טקיכ

 ןנ שיזיוצ

 זיא עיסעדַאקַא - רוכזי עסיורג ַא

 רעבָאטקָא ןיא ןרָאװעגנ טנדרָאעגנייא

 ןופ טייצרָאי רעטפניפ רעד וצ 7

 .ָאטעג רעװָאכָאטסנעשט ןופ םוקמװא

 טפַאשלעועג רעוװַאלוּפ יד

 קפ עּפורג ַא טָאה 1926 רָאי ךיא

 יד טעדנירגעג ןענָאזרעּפ עקידנעגלָאפ
 :עמעיסָאס רעווַאלוּפ

 -רעה ,ןַאמרעש לָאדַא ,ןַאכקנעש
 -רעש לאומש ,ןַאמיײרפ ,טּפַארקנעש

 ,םובלגעז ,טארבסייוו לאומש :,ןַאמ

 .ןייטשרעייפ ןיא ץלַאזניימש

 ןוא גנוציטשרעטנוא עקיטייזנגעק

 רעד וע ןענעז ףליה עלַאיצַאפ

 רעזנוא ןופ טלַאהניא רעכעקפטזעוו

 טָאה עי רַעבֶא ..טייקיטעמ
 ,טרעטיירבעגסיוא =שברַא רעזנוא ךיז

 -נא ךיז טָאה ןרָאי רע-פ0 יד ןיא ןוא

 -רַאֿפ יד .ןיא טקילײטַאב שטעיפָאס רעז

 -ַאיציניא ענעדש

 ןטרעדטַאװעטניא רעזיחַאּפ ןופ ןוײט

 -סיוא ןּוא גנודנירג רעד ןיא :ץוביק

 קינילק - סקלָאפ רעה ןופ גנופלַאה

 עבעלטּפַאשלעזעג

 -נעשט ןופ טניירּפ ,, טּפַאשלעזעג יד
 ייב גָאט ןקיטנייה ייב ט?ייצ "ןיוָאכָאטס

 לווָאט רעד -- ןטנוא .זיראפ
 -סדנאל ענעלאפעג יד רַאפ טנעמונָאמ רעד

 ר

 ןעמענ עטצירקעגסיוא יד טי

 ןַאמרעש :טנעדיזערּפ
 ןיב ןבָאה ריק סָאװ ,ןעריט יר ףיוא

 -רעטניא ב המחלפ םוצ

 -ּפֶא ןכעלטַאנָא= ַא טימ .טצימששנרעט

 רעד ןופ גנוריזינַאנרָא רעד ןיא ,לָאצ

 רַאַּפ ,שזנַאטנַאס ירד ףיוא ךיק - סקלָאפ

 -עה יד טרינגיסַא ןבָאה .רימ 'רעכלעוו
 80.000 ןוּכ עמופ עקידנטיידַאב טלָאמ

 .קנַארפ

 רימ ןּבָאה רֶאי - המחלמ ןטשרע יא

 -ריזיליבָאפ 15 ערעזנוא :טציטשרעטניוא

 ַא טימ רעדילגטימ עטרישזַאגנַא יצ שט

 רַאפ ךעסטַאנָאמפ .רפ 800 ןופ עמוס

 העי

 -עיּפָאס רעזנוא טָאה רעדילנטימ 0

 -רעלטיה יד .גירק ןרַאֿפ טלייצעג עט

 ייז ןוּכ לֶאצ עסױרג ַא טָאה עיטסעב
 ירד ןופ .ןעייר ערעזנוא ןופ ןסירעגסױרַא
 זיא סע עכלעוו ןשיווצ ,עטרימהַאּפעד

 רַאפ קנַארפ טנזיוב

 ןמפַאשלעזעג עשידיי ןופ

 ןַײק טשזנ זיא .לָאצ יד .רעדילגמנימ 0

 ןייק טינ -- טייקיטעט ריא רעבָא ,עכיודג

 -רעטנוא עטנענַאמרעּפ ַא טינ יז .עניילק

 ןבלאהרעדנָא ןוא טנזיוט ןופ ננוצינש

 ןופ עכעלטנגוי יד

 טפאש יז .עטרעדנַאװעגנייאדיינ יר ןשיווצ

 -רַא ןוא ןטקַאדטנַאק-סטעברַא ייז רַאּפ

 -רַאפ ןוכ עסַאק-ייל רעד ןיא טימ טעב

 ַא ןיא תואולה סױרַא טיג עכלעוו ,דנַאב

 .קנַאהפ טנזיוט 20 ןופ סיורג

 -עג עקיטעטליװו ַא יוװ רעמ זיא סע

 ...טפַאשלעז

 -עז ןבואנפיוא עלַאטנעמַאמ ערעזנוא

 -רעדילגטימ רעזנוא ןקרַאטשירַאפ  ;ןענ

 -נייא - יינ יד ןעיצניירא ןכרוד טפַאשי

 טײלסדנַאל עלַא ךיוא יו ,עטרעדנַאװעג

 -טלַא ,טנגעגמוא ןוא ווָאכָאטסנעשט ןופ

 עלערוטלוק ןענעדרָאניײיא ,ענעסעזעגנייא

 ןקראטשראפ רעמ ךָאנ .,ןעגנוכענרעטטוא

 ערעזנוא תבוטל ףליה עלַאיצַאס רעזנוא
 -קַאפ רעוויטקַא זַא ןייז ןוא טיילסדנַאֿק

 ןופ ןבעל ןכעלטפַאטלעזעג ןיא רָאט

 .זירַאּפ !שידיי

 -קנעש טנעדיזערּפ רעזנוא ןעוועג ךיוא

 -וקעגקירוצ עכעלטע זיולב ץ

 טניירפ יד ןבָאה גנויירפַאב רעה ךָאנ

 -ַאזוצ ךיירדלָאנ ןוא טארבפייוו לאומש

 ןעמונעג טיײלסדנַאל 4 ךָאנ טימ ןעמ

 ןבעקוצפיוא וויטַאיציניא י"ד ךיז ףיױא

 יד ןעוװעג ןענעז סיורג .עטעיסָאס יד

 ןעטנוגנערטשנָא יד רעבָא .ןטייקירעווש

 .ןעוועג רבוג ייז ןבָאה רעװט ערעזניא ןופ

 וו ןיוש עטעװסָאּפ רעזנוא טלייצ טנייהי

 .רעחילגטימ 00 דעד

 ַא ךס א טנייה טָאה טעברַא רעזנוא

 -למ רעד רַאַּכ יװ טפעמרַאפ ןרעסערג

 יד ןופ םימותי יה רַאפ ףליה יד .המה

 א ריא ןיא טמעטרַאפ עטריטרָאּפעד

 .ץַאלּפ ןסיודג

 ןטצעק םעד ןבעגעגּפָא ךיוא ןכָאה רימ



 -- טפַאשלעזעג רעװאלוּפ

 ענעלַאפעג ,רעדילגטימ ערעזנוא רובּכ
 .ןהאי-המתלש יד ןיא עטעברָאטשעג ןוא

 ןרָאװעג טכַארבעג ןענעז סרעּפהעק ערעייז

 -עיסָאס רעד ןופ רבק-רערוהב םעד ןיא

 עטריטרָאּפעד עלַא רַאפ לָאמקנעד ַא .עט

 -ַאפ יד טימ לָאצ סנעמעוו טייטש

 זיא ,190 טכיירגרעד ,רעדילנטימ-עילימ

 -נָא רעייז זַא ,ןרָאװעג טלעטשעגקעוו

 .ןורכז רעזנוא ןיא ןביילב די=ת לָאז קנעה

 רקיעכ זיא ,עקידעבעל יד רַאפ רעבָא

 ףליה יד .גרָאז רעזנוא טעדנעװעג

 עטרעדטַאװעגנייא-יינ יד רַאפ

 -פיוא עטסקידנעגנירה רעזנוא זיא טייל

 -עג ןקיזָאד ןפיוא ךיוא ןעוט רימ .שבַאנ
 =| טז

 ןיופ
 ו/+;

 ארי ןהעאב רעוו
 ןערלא?}ו
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 ורָאפ רעד טדער סע .ןענַאק רימ סָאװ ,ץלַא טיב

 115 (זירַאּפ ןופ םניירפ) "ירַאּפ עד

 ססעדנוזַאב זיא ליה - עקיזַאד יד

 טריפעגכדוד טרעוו יז לייוז ,,ןוקמקעפע
 -ַאב עטעיּפַָאק רעדעי הפ זיולב טשינ

 ךרוד גנוקריווסיוא ערקהנַא ןַא ןוא חוכ

 טיי תוחוכ ערעזנוא

 יד ןופ דנַאברַאפ , םעד ןיא ןעמַאזוצ ךיז

 ןופ א יד . "ןטפַאשלעזעג עשיידיי

 -נייא ןייק טשינ ןיא "דנאברַאפ , אוַא

 -ײטַאב יד ןופ תוחוכ ןיפ עמופ עכַאפ

 ךרוד .רעמ ןיא יז .סעטעיסָאס עטקיל

 ןרעוו תוחיכ יד ןופ גנוגיילנעמאזוצ רעה

 נוא ןופ רעדעי סָאװ ןוא ,טלפוכעג יז
 ךרוה טרעפעדגרַאפ ךאפליפ טרעוו ,טוט
 !זנוקי :ניירַאפ רעד

 ענעלאפעג ערעיי ענעל פעג ערצייז
 טארבסוי וו רעצי

 (וירַאּפ ןופ טניירפ) "ירַאפ עד ימַא ועל , טּכַאשלעועג
 טנע /דיזערפ
 |אש

 זעל , :פַאשלעזעג יד

 טינ ןיא "ירַאּפ עד ימַא

 מסדנַאל ןײק

  ַא זיא סָאד .ןייהַאּפ

 ר יד

 = -טד- טורי יח
 וש 42  ו?ה ו 1 ן

 מ! ,,סירָאמ םולבנעּפָאה
 .טפאשלעזע ניילק לעשימ ,גראבאמ
 ,טדנַארב ,יקצינטָאלז

 .ַא יא "קסווָאלדישקס ,דעגַארּפ ,שזַאקָאט ,לעַאר

 טעמרַאעגמימ טפַאשלעזעג יד טָאה בייהנָא םייב ךיילנ

 טָאה םעד ץוח .דנַאטרַאּפ

 ןוא עטריטרָאּפעד ןופ רעדניק רַאפ ,רעדיל

 טפרעדַאב

 רַאפ םתס

 ועמענ יר + 0 רָאי

 כ עקנַאהק רַאפ ףליה ןבעגעג יז (

 -פָאמוא ,טניירפ ןופ טופַאש

 .םַאטשּפָא רעייז ןופ קיגנעהו
 טפַא; שלעזעג

 זייי
 ןפ

 -טימ

 -טיונ

 .רכ טנזיופו ןעצ זיב רעדילנטימ רַאפ תואולה .עקי

 -ַאגילבָא ןוּכ ןענַאטשַאב זיא עסַאק-ייל רעד ןופ דנָאפ רעד

 .לָאצּפָא-סדילנטימ ןלעיצעּפּכ ןשירָאט

 םולבנעפָאה

 -רַא עלעחוטלוק עסיוועג ַא ךיוא אי טהיפעג זיא ס

 .סעמעט ערעדנַא ןוא עשיניצידעמ ףיוא ןטַארעפעד

 רעדילגטימ לָאצ יד יא ןעומוקהואפ

 .סאוָארג --- טנעדיזערּפ רעטשרע דעד .200 ייב ןעּוועג זיא

 .ןרָאװעג טלעטשענּפָא טעברַא יד זיא טייצ-סגירק רעד ןיא

 טריטרַאּפעד ןענעז (טרעדנוה רעביא) רעדילנטימ ליפ רעייז

 ערעייז .ןעמוקעגקירוצ טינ זיא לייט העקידנטיידַאכ ַא .ןרָאװעג

 -ונָאמ ייווצ ןופ ןעלווָאט יד ףיוא טצירקעגסיוא ןענעז ןעמענ

 .עינאב םלוע תיב ןפיוא (ןעיורפ - רענעמ) ןטנעמ

 טכעטשעגפיוא ייטספיוא טפַאשלעזעג יד זיא 1949 רָאי ןיא

 ןעוועג זיא טעטימָאק עי ןוכ טנעדיזערּפ רעד .ןרָאװעג

 צ טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה טייקיטעט עטיינַאב יד .גרעבָאמ

 רעדניק יד רַאפ ןעגנַאנעג זיא הסנכה יד .עניטַאמ ַא ןוא לַאב

 .עטריטרָאּפעד ןופ

 ןנעז רָאי יא

 :ןענָאזרעּפ עקידנגלָאפ ןיירַא ןענעז סע ןכלעוו ןיא ,טע:ימָאק

 -קעס ,טבוי --- טנעדיזערּפ-עציוװ ,םולבנעפָאה -- טנעדיז ערּפ

 ,גרעבנעטפעק -- טעפ עד טנעדיזערּפ ,אקמָאילש -- רַאטעח

 -ןָאק ,אקדָאוװ -- רעריסַאק ,גדעּבָאמ --- לַאטינַאס-טנעדיזעדּפ

 .רעדילנטימ-טעטימָאק ןוא סייוו ןוא טדנַארב --- ןרעלָאדט

 -נירַא טציא זיב טָאה "ירַאּפ עד ימַא זעל , טפַאשלעזעג יד

 -טימ לָאצ יד .קנַארפ טנזיוט 14 "דנַאברַאּכ , ןיא ןגָארטעג

 ./פ9 ןיא רעדילנ

 ַא ןופ ןלַאװ עיינ ןעמוקעגרָאפ

 עטייה 255400208:225 2,225
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 . 6 יט. טאש בעט טי
 -נירג ,בהןצפעע זָאר : טנייהפ ז ןרָאוװעג

 ןיפ טנעדיזערּפ רענעזעוועג ,ברַאפנעזָאר השמ ןופ טנעדיזערּפ רענעזעוועג ,ברַאפנעזָאר השמ
 סיצַאנ יד ךרוד טעדרָאמרעד עד סיצאנ יד ררוד טטדראמרעד את

 .ןָאיל ןיא 1044 ילוי ןיא

 ןעמַאזוצ רעמעּפש
 4 טנַאנעטיײל ,ןוז ןשיהלעה ןייז טימ
 1944 רָאי יא .דנצטשחעדױו רעד - 2 : יא יא יי = =

 י
 4 ןשאוש רער

 יו ןבאגכיוא
 וװ ,ןביאגכיו

 -+ היל ריש ם :

 עייר עצנַאג ַא טלעטשעג

 ַא ןריפ ,דעהילגטימ לָאצ יד ןרעקעה:רַאפ

 ,טייקיטעפ עלעװטלוק הוא עלַאיצַאפ

 ץנצג ַא ןיא .ָאווַאק םענעגייא

 ןופ גנוריּפנא רעה רעטנוא ,טייצ רעוצהוק
 -נולעג זיא ,ברַאפנעזָאר טנעדיזערּפ ריא

 ןקב ןרעפערג-ַאפ וצ טפַאשלעזעג יד

 | עט וב ץנַאג צ ,ןיטייקכעק

 .טיי קיטעוטחרוו

 ןיא ךיז טָאה קיטייצכיילג : - יו 5 =

 ןָאעק ןופ ;נוריפנָא רעד רעטנוא ,4

 ,טנגעגמוא ןוא ץלעק ןיפ טַאנָארטַאּפ רעה

 -עג טייצ רעצרוק ץנאג א ןיא טָאה סאו

 .רעהילנטימ 80 טלייצ

 ,איש 1 -ַאטשַאב זיא גנוטלַאװרַאפ עטשורע יד

 ,םיובלעטייה .,-שטשדעק : ףופ ןעפ

 -םלאוו ,גייווצנעזָאר .,דע

 ןפלעה :ןעוועג ן;נעז ובַא

 -לעק יד ,שילַארַאמ ךיוא

 יי טנַא ןוא
 א עלערוטלוק ַא ןחז
 ןשיווצ .טייקיטעט יז 2 אי

 א פ ישי

 ש זיא !עטעיסָאס

 טָאה סָאװ ,גנוקידנעטשר

 ןיא טקירדעגכיוא ךיז

 ןתמאזוצ טכַאששג

 .רעלעב טנדרָאעגנייא

 -רַאפ עמַאזניימעג

 ןטעקנַאב
 א

 -וקֶא רעשירעלטיה רעד תעב ,דעדייל
 -עד טָאה' כב ןעוו ,ךייר ַארפ ןופ עיצַאּפ

 ןופ לייט ןסיורג

 יטעט עלַאגעל יד ךיז טָאה ,טיילסדנוא
 ןצנַאנניא ןטפַאשסעזעג ערעזנוא ןופ טייל

 ךיילנ רעבָא

 ערעזנוא ןכָאה

 אגרא ןייא ןפַאשועג
 ףעגנולעג זנוא זאא סע -"טננאנפױא ןוא

 ץעגנולעג נוא זיא סע . טנגעגיכוא ןוצ

 -נַאבסדנַאל רעזנוא ןלעטשוצפיוא

 ,רעדילגטימ 80 ייב טלייצ עכלעוו ,טפ

 ֶו עטיירב ַא ןריפ ריס ןוא עלַאיצָאס
 ו

 .טייקיטעמ עלערוטלוק
 א יקהיאא,איו*
 א -/ שר עה

 ןענעז רימ ט ןטעברַצ רימ

 2 זנוא וה

 ַאסכליה רעזניא

 טנדראעטנייא רָאי ןקירָאפ

 ךיז טָאה רקכלעוו ,טעקנַאט םעניישי ַא

 ןוא א טוג רעייז

 1 לַאב רעז נוא א .טיילסדנַאק 0

 ײב לנזעוונַא ןעוועג

 .טעב

 ןיא ןכאה

 אר דו וו ןט-11 םעד .טנ
 -עגרצפ זיא רַאונַאי -
 בע; ןעקיורג .ַא ןעמוק

= - - 
 רע + , ןרעדאמ

 ןֶצ ןיוש זיא סָאװ ,יקסנַאנזָאּפ טנ גליוודת

 -נוא ןופ טנעדיזערפ רָאי 0

 ןופ רעציזרָאּפ ךיוא יו ,טפַא

 ,ןטּפַאשלעזעג

 סיירעביא

 (ברַאפנעזָאר השמ ןופ ןוז) ברַאפנעזָאר ןָאעל
 1041 ילוי ןיא ןאזיטראּפ סלא ןלַאפעג

 -ַעג ןיא סָאװ ,ננוטלַאווהַאפ

 :עניפעג 1948 ראי ןפיוא טלייוועג ןרָאװ

 ,יקסנַאנזָצּפ :טנעדיזערּפ

 ,רענשרעק :טנעדיזערּפ-עציוו
 ,יקסווָאלָאקָאט : רעריסַאק

 ,יקסרַאלקַצב :רַאטערקעפ-לַארענעג

 ,ואמזייר :רַאטערקעס-עציװ

 ,יקסוואנארגב ;דילגטימ- טעטימָאל

 ,טַאלבנירג :דילגטימ-טשטימָאק

 ,ןַאּפשנירג :דילגטימ-טעטימָאק

 ,שילאראפ טיילפדנאפ ערעונוא ןפלעה

 -גָא ןעמענ רימ .שיניצידעמ ןוא לַאיצָאס

 גֶצ רעה

 -טפַאשקעזעג ןשידיי ןצנַאג םעד ןיא ,דנאב
 .ךיירקנַארפ ןיפ !בעל ןכעל

 -ךַאפ ןופ ינורית

 אייז
 ערב -שציוו --

 רענשרעק

 טעטיטַאק םעד רַאפ



 טניירפ , טּפַאשלעוענ

 ןַא ןָא ךיז טביוה 18-14 גירק ןכָאנ

 רעד .ןדיי עשיליופ ןופ עיצַארגימע

 -טסע ,דנאלשטייד ןייק ךיז טזָאל םָארטש

 רעייז .ךיירקנארפ --- דעטעּפש ןוא ךייר

 ךיירקנארפ ןייק עיצארגימע עקרַאטש א

 .1924-1023 ןרָאי יד ןיא רָאפ טמוק

 -- ןטארגימע ךס ַא טיג םָאדאר לעיצעּפס

 ןטסרעמַא רעבָא ,דנַאלשטייד ןייק ךיוא

 .ךיירקנארפ ןייק

 ןיא ןטנארגימע עטשרע יד ןשיוװצ

 לאיחי ןאמסדנאל רעד ךיז טניפעג זיראּפ

 יב .(ןעמוקעגמוא שיגַארט) ןאפדלימ

 ןעמוקנעמאזוצ ךיז ןגעלפ בוטש ןיא םיא

 ,רעמַאדא עטרעדנַאוועגנייא - שירפ עלא

 ,ןאמטוג לימש ,ןַאמרעבוה ,שטָאקאר יװ

 ןאמראה ,ךייר ,ןאמ.ייא ,שטיוועשידאק

 -עג טקידיילרעד ןענייז םיא ייב .א .א

 רקיע רער ןוא ןגַארפ ענעדישיוַאּפ ןרָאװ

 -עגוצ-יינ יד ראפ ףליה ןופ ענארּפ יד --

 ןענעדרָאנייא ןגעוו ,טיילסדנאל ענעמוק

 -רא ייז ראפ ןפאש ןגעוװ ,ךעלטכער ייז

 -תוינחור ןגעוו ךיוא ןוא רעצעלּפ-סמעּב

 -נומענרעטנוא עלערוטלוק) זייּפש עקיד

 .(ןעג

 ןופ טדעוו ןטנאזנימע ןופ

 א טייטשטנא סע .רעקרַאטש גָאט וצ גָאט

 רעכלעוו ,טעטימָאק ַא ןדנירג ןגעוו עגאָרּפ

 עקיזָאד יד .טעברא רעד טי ןריּפנָא לאז

 סע --- ןראוועג טזיילעג דלאב זיא ענארפ

 ןיא טעטימָאק ַא ןרָאװעג ןפאשעג זיא

 נאו עפ עקידנגלָאפ ןוּכ דנַאטשאב

 דאש ןַאמדלימ ,שטיוועשידאּפ ,יקציוועש

 ר ,גרעבדלָאג ,לרַאש ןַאמצייוו

 -נריב ,דלעפנעזָאר ,קייייא קילארק ,עיש

 ןאמגייז ,ילתפנ בראפדלָאנ ,קחצי םיוב

 -ענ זיא טנע-יזערּפ סלא .ןאמרעגניז ןוא

 בע רעטלַא רעד טלייוועגסיוא לאו

 -- רַאטעוקעק סלַא ןוא יקציויעש טנואהג

 .שטיוועשידַאּק

 טעטימָאק םענופ טעברא עטשרע יד

 ַא ןופ גנודנירג רעד ןיא ןענַאטשאב זיא

 ןבענסיורא טגעלפ עסַאק יד .עסַאק-ייל

 ןבעג טגעלפ סָאד .רפ 1000 זיב תואולה

 -מע עטלטימַאבדטינ יד טייקבעלגעטפ א

 .ךיז !ןענעדדצוצניײא ןנַאהג

 -נָא טעברא יד ןיא ראי ןט-1929 ןיא

 .רד טנעדיזעדּפ ןכווד ןרָאװעגנ טריפעג

 -וה שובייל ךרוד -- רעטעּפש ,ןַאמכייר

 -- גירק ןופ ךורבסיוא םייב ןוא ןַאפרעב

 .גרובנעסקול

 300 ויב טלייצעג טָאה עטעיסָאס יד

 -יילק ךרודוףליה רעד דעסיוא .רעדילגטימ

 ןרָאװעג ןבעגענ ךיוא זיא תואוולה ענ

 .ףליֵה עשיניצידעמ

 ןענייז רעדילגטימ יר ןופ עטסעב יד

 -דלימ יו ,עיצַאטרָאּפעד ףיוא ןעמוקעגמ!א

 ןייטשנעזָאר ,ילא נדובנעסקול ,ןַאשז ןַאמ

 -ָאק רעדִירב יד ,עטָאמ לעגָאפליּפש ,ףסוי

 .א .א רעפ

 שטיוועשידאק טניירפ יד ןוּכ ףור ןפיוא

 רָאי ןיא ךיז זיא דרָאבסייװ השמ ןוא

 -יא לסיב סָאד ןעמוקעגנעמאזוצ 59

 ךיז טָאה סע .רעדילנטימ ענעבילבעגדע

 ,עדימ ןופ סולפוצ רעיינ ַא ןביוהעגנָא

 -אֹל עשטייד יד ןופ ןטנארגיפע עקנארק

 טלעטשעג ךיז טָאה טעטימָאק רעד .ןרעג

 ןעמוק וצ ןגעקטנא ייז עבאגפיוא ןַא רַאפ

 -עג ןעמונעגרעטנוא יא סע .ףליה טימ
 יד ןופ רעזייה יד ןיא עיצקא ןא ןרָאװ

 טָאה עיצקַא יד .דעמָאדַאר

 -וצ יד ןפלָאהעג טָאה ןעמ .ןטַאטלוזער

 ,עטריטרָאּפעד ענעמוקעגקיר

 רָאפּפָא םוצ טעקנאב

 ןאמשיפ רעציזרָאּפ ןופ

 ןיא .,עקירעמא ןייק
 -עג רעד ןופ תוחילש

 טנייר פ , טפאשלעז

 סם אה אה  ן ןפ

 "םָאדאר זו

 ןטייקכעלגעמ-ורּפָא ןוא טעברא ייז רַא

 -רעביא ןבָאה ןעגנורעדאפ-ספליה יה

 םָאד .ןטייקכעלנעמ-ספליה יד ןגיטשעג

 טָאגעלעד ַא ןקיש וצ ןעוועג םרוג טָאה

 -נָאק .ַא ןדניבוצנָא ידכב עקירעמא ןייק

 דנאל וי עקיטרָאה יד טימ טקַאט

 רעד רָאװעג טריגעלעד זיא סע .טייק

 טניירפ רעלוכטסנידראפ ןוא רעבושח

 ןוכ גנולמאזראפ רעלַאנָאיצַאנ .ַא ףיוא

 ,עדאנאק ןוא עקידעמא ןיא רעכָאדאד יד

 -װ טאנָאמ ןיא ןעמוקעגוָאפ זיא עכלעוו

 טניירפ טאגעלעד רעד טָאה ,1946 ,יל

 רעד ןגעוו טכירַאב ַא ןכעגענּפָא ןַאמשיפ

 ןיא ןטנאדגימע רעמָאדאר יד ןופ ענַאפ

 -טיונ רעקידנגניר' רעד ןגעוו ןוא זירַאּפ

 ףור רעקיזָאד רעד .ףליה ןופ טייקידנעוו
 רעגפיוא םערונװו זיא

 -ָאדַאה יד ןריפ ןַאה שיייז

 ַאמשיפ וטניירפ ןופ

 .ןרָאוװעג ןעמונ

 ַא טנדרָאעגנייא טָאה טעטימָאק רעד

 ןופ הסנכה א ןבענעג טָאה 7 ,לַאב

 רעד טָאה סנטצעל .קנאדפ טנ:יומי+ 0

 עיצקַאללמאז ַא טריפעגכרוד טעטימָאק

 ליצ ןטימ רעמָאדאר יד ןופ רעזייה יד ןיא

 -אר יד האפ טנעמונָאמ .ַא ןלעטשוצפיוא

 -נײרַא טָאה עיצקא יד .םישודק רעכָאו
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 .רפ ןָאילימ ןבלַאה ַא רעביא טכַארבענ

 -סיוא ןייז ןלעוו לָאמקנעד ןקיזָאד ןפיוא

 -עמוקעגמוא עלא ןופ ןעמענ יד טצידקעג

 .טיילסדנאל ענ

 עײצַאדגימיא עשירפ יד ןעוו ,רעטעּפש

 ךיוא טָאה ןקיוּפ ןוא דנַאלשײייד ןופ

 -אר עּפורג ערעסערג ַא טכַארבעגטימ

 -לעעג יד טָאה ,טיילסדנַאפ רעמָאד

 -ַאב עיינ יד וצ טפַאּפענוצו ךיז טפַאש

 .ןשינעפרעוזַאב עיינ יד וצ ןוא ןעגנוגניד

 -עי ןַא ,םילשַאב א ןעמונעגנָא טָאה יז

 ןעמוקַאב טעוו ןַאמסדטַאל רעיינ רעד

 טל ,עציטש עקיטרָאפָאז עסיוועג ַא

 .ה ..הו ,דנַאטשוצ-עילימַאּפ ןוא עגַאל רעד
 2000 רעדעי טמוקַאב סנטסעדנימ זַא

 ןיא ןלַאפ שיערעמ ןיא רָאנ .קנַארּפ

 ןוא .ערעסעװוג ַא ןרָאװעט ןבעגענסיורַא

 לעיצעּפס ,גנוציטשרעטנוא עכעלטנזעוו
 רעדַא ךיז ןענעדראטייא ;ופ ןלַאפ ייב

 .ןטייקבשלגעמ-טעברא  ןפַאש ןופ

 ןרידוטש עסלעוו ,רעמָאדאר 2 רַאַּפ

 דעלוגעה טלָאצעגסיוא טרעוו ,זירַאּפ ןיא

 םעד ףיוא זיא טּפַאשטַאמפחנַאפ יד

 רוצכיוא ןזיוװַאב טָאה יז סָאװ ,ץלָאטש

 ַא רעביא ןופ עמיס יד 1946 ןיא ןלָאצ
 ןיא ןוא ,ןָאזרעּפ 78 רַאּפ קנַארפ ןָאילימ
 טנזיו= 100 ןַאילימ 10 רעביא 7
 .ןָאזרעּפ 90 רַאפ קנַארפ

 ַא ןענעז ןעגנוכיירגרעה עקיזַָאװ יד

 ןופ ןעגנוגנערטשנַָא יד ןופ טטַאטלוזעה

 עריא ןופ ןוא טסבלעזו עטעיסָאפ רעה

 .ןעקטייבז ענעטייא

 רעד רַאפ ןוּכ עיצידַארט ריא יירט

 -סדנַאל רעפאדאר יד טהעהעג ,המחלמ

 ןבָאה שכלעוו ,עטשרע יד וצ טּפַאשנַאמ

 -ינַאגרַא עלַאיטנעצ יח טלעטשעגּפיוא
 .דנַאברַאפ םעד ,סעטעיסָאס ןופ שיצַאז
 -טפַאשלעזעג עלַא ןיא לייטנָא טמענ יז

 .סעינַאּפמַאק עכעל

 ופ סעיצקַא עֶלַא ייב ייז טניפעג ןעמ

 יא ,עסאק-ייל יד ןעיוב םייב ,דנַאברַאפ

 רעדניק יד רַאפ סעינַאּפמאק-ספליה יד

 -יא עיינ יד רַאּפ ,עטריטרַאּפעד |

 .וװ .ַא .א הנגה רעה רַאפ ,ןטנַארגימ

 י
- 

 ןפ ופ

 גנוקידייטרַאפ

 זיוט 20 ןבעגעג יז טָאה

 ,טסעפ טלעטש עטעיסָאס יד

 יךעדילנטיפ: יד

 טַאנָארטַאּפ רעמָאדאר

 טרעטיירבעגפיוא

 ןוא גנוווש םעייינ קַאב טָאה ,טיי

 -עט רעכעלטפַאשלעזעג רענײמעגלַא ןונ

 -יא רעה ףיוא סָאװ ,,ץלָאטש זיא יז

 ןטַאנעלעה עקיא ןופ
 ןיא דונַאברַאפ ןוּכ סערגנַאק ןט-2

 לעיצעּפסס ,7

 ברַאפדלָאג ,,ןַאמ

 ןרָאוװעג ןפורעגפיונוצ

 רעד ןופ ןוא "ןָאינוא, ןופ ,דנַאברַאּפו

 -ינייא יד ןריזילַאעה וצ ידכ ,עיצַארעדעּפ

 עשיהיי עטסשהג 8 עקיזָאד יד ןופ טייק

 -ַאּפ יד .ךיידקנַארפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא
 טטָאקעג בָאה סעטעיפָאס רעזיר

 -עהעפ יד זיא רעדייל זַא ,ןלעטשטסעפ
 יר |ריזילַאער וצ טגיונעג טשינ עיצַאה
 ענייש יר זיא םוװַא ױזַא ןוא טייקינייא

 -לעזעג רעטַאדַאר דעד ןוּפ וויטַאיציטיא

 .דוביאק ןעגנַאגעג טפַאש

 יה טָאה 194/ רעכָאטקָא ןט29 םוצ

 ןסיורג .ַא טנדראעגנייא טפַאשלעזעג

 רָאדַאה יד ןופ קנעוינַא םוצ טנווָא-רוכזי

 טיײלסדנַאל העטרעדנוה .םישורק רעמ

 ןטצעל םעװ ןבענּפָא ןעמוקעג ןעטעז

 .עטנעֶאנ ערעייז דובכ

 עטָאנ ןוא ןאמדירפ חסּפ טניירפ יד

 -ַאב טקמַאזעגפיונוצ ןבָאה ןַאטסקאװ

 העד ןופ עטכישעג רעד ןגעוו ןלַאירעט

 ןוא ןירַאּפ ןיא טּפַאשלעזעג רעמָאדַאר

 יד .טײלסדנַאל ענעלַאפעג עדיא ןגעוו

 טצונעגסיוא ןלעוו ןלַאירעטַאמ עקיזָאד

 טעוװ :סָאװ עיפַארגָאנָאמ רעד ןיא ןרעוו

 .קראידוינ ןיא ןעניישרעד

 228 טנייה טלייצ סָאװ ,עטעיסָאפ יד

 ,ןטנַארגימיא עיינ ןוא עמקַא ,רעדילגטימ

 ןקידנגלָאפ ןוּכ טריפעגנָא טנייה טהעוו

 ; שטיוועשידאק -- רעצוזראפ:ןרע

 -יורָאפ - עציוװ ;ןַאמשיפ :רעציזראפ

 ןאמענהעב ןוא ןַאססקַאװ עטַאנ :רעצ

 ילתפנ :רַאטעװקעס לַארענעט ;?ארשי

 .לארשי רענטע :רעריסַאק ; ברַאפדלָאג

 -נומענדעטנוא רַאפ העכשקטראװטנַארַאפ

 .קילרק :(טעפ עה טנעהיזערּפ) ןע

 לַאפ ןיא ףליה רַאפ רעכעקטרָאװטנַארַאנ

 טנעדיזערּפ) טיוט רעדָא טײקנַארק ןו

 -טימ-טעטימאק .םיובנריב : (-עטינַאס

 -קול עושוהי ,דיַאבסייוו השמ :רעהילג

 ,ןיײמשּפע השמ ,שטיװָאכַאסייּפ ,גרובנעס

 -רעקַא ,ןַאמסחידפ סירָאמ ,יקסווָאטַאּפָא

 -לעהנַאמ ,רעבעהוטעהייז דרַאנרעב ,ןַאמ

 יקציטישּפ ,רעבודַאפ ,םיוב
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 ןיז



 2 רו יט ר יה טי
 טיילסדנַאל רעקינלעימכ יד

 א טײלסדנַאל רעקינלעמנ יד

 ךֶאי ןיא -- ראי ןט-1909 ןיא ןיוש

 ןיא ןעגנולסיירטפיוא ןוא ןעמָאהנָאּפ ןופ

 רעטנוא ,דנַאלכור ןשירַאצ ןקיטסלָאמעד

 דעג זיא סע רעכקעוו הב טפַאשועה דעד

 ןענעז טסלָאמעה ןַיוש .,ןקיוּפ ; ךיוא זעוו

 .ןירַאּפ ןיא ןטנַארגימע העקינלעמכ ןעוועג

 -ןרּפ טָאה 1957 רָאי ןיא טשרע רעבָא

 א ןדנירג וצ םיובלעטייד טניירפ טריב

 .עטעיסָאס עשיאיײטרַאּפפוא רעקינלעמכ

 וװ ,ןבעגעגנייא טינ ךיז טָאה ווודּפ רעד

 עכעל עט -שיטאבעלאב יר

 אּפעג טינ טָאה טיילסדנאל רעקינ
 רעד ןופ הביבס רעד טױכ ךיז ןקיניירַצפ

 ןכָאה ןַאד .עיצַארגימיא רעוויפעדגָארּפ

 ַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד

 רעד ןופ ןדייל יד רַאפ ליפעגטימ ןוא שוה

 ןעמַאזוצ ;=נגוי רעקינקעמכ רעקידנפמעּק

 -עגנָא ךיז ,טנגעגמוא ןוא דעצפעק י

 טַאּפ פ עלַאהטנעצ רעד ןיא ןסָא;ש

 -סניג ַא טַאהעג ייז ןבָאה ןטרָאד .ןפַאנָאר

 -אטינַאמוה רעייז ןביאוצסיוא ןדָאב ןקיט

 .טייקיטעט ער

 בעי
: 

 =ע) =

 -עג ןבָאה 2

 פת עשיליוּפ יד יא טּכַאטש
 כצ הי יי ייז .ןרעגַאלדעיצַארטנעצ
 ; : : בטאֿפטק וד טויב יי
 ןיא טקילײטַאב ,רעצלעק יד טיס ןעמאז

 װ ,ןעינַאּפש ןיא רעּכ

 -טננוי ןופ דעוט רעטנאקצאב ,ןַאסדנאל

 -ענ זיא ,ןאמלעפ עלהמלש ,"קיא,, בולק

 -ןיװטַאכ,, רעד :וּב ץיּפש ןיא ןענַאטש

 ."עינַאּפמָאק

 -עדנווורַאפ ַא ,עלהמלש רעקיזָאד רעד

 ןָאעל - - רעקינלעמכ ןטייווצ ַא טימ ,רעכ

 ,רעטעדנוװרַאפ-רעווש ַא -- ןייטשניבור

 הו א ןיא ןעמוקעגקירוצ

 ןעכַאזוצ ןוא ,טלייהעגסיוא ךיז ןבכָאה ייז

 -עג אי ,ןַאמ 40 ןופ עּפורג ַא טימ

 ןענעז טרָאד .דנַאברַאפנטַאה ןייק ןרָאװ

 ָאוװועג טיילסדנאל רעקינלעמכ ייזװצ יד

 .יײמרַא רעטיור רעד ןיִא רעּפמע

= - 

 יקסווג ;9דיש גיי יי = ויי = =
 קסו ש .:טנעריוערפ

 צ

 א זיא ,ךיירקנַארפ ןייּק ץענעהג יד

 ףפ יראו םעד ,רענָאװש ןייז טימ

 : ברא רעד ןיא רע

 יקסוזַאלדיש
 רעקינלעממ רעד ןופ רעציזרָאפ

 יןראסייייורא ץדרז-ד-יא סות ןואא דראזוויוא
 ןלאפעגניירא ערעדנא ליפ ןוא דלאווגנאק

 םייב טכאמשעג ןבָאה ייז ווו ,דעגאל ןיא

 ן,יב ,םישזער-רעגַאל ןטנַאקַאב-קירעיורט

 טָאה רעטיירפַאב ַא .גירק ןופ ךורבסיוא

 -ַאננא קיליוויירפ דלאווגנאל ?שרעה ךיז

 .יימרא רעשיזיוצנאדפ רעד ןיא טרישז

 ייק קירוצ לשרעה טמוק נירק םעד ךָאנ

 רעד ןוכ טסניד ןיא ךיז טלעטש ןוא ןליוּפ

 .הכולמ- רעשילי וּפ רעשיטַארקָאמעד

 ריציפֶא -- שזאלאפ טיילסדנאל יד

 ןענעז םיובנירג ןוא עיהעטנַאפניא ןוכ

 .טנָאהפ ןשינַאּפש ןפיוא ןלַאפעג

 -מעק רעקינלעמכ עקיזָאד יד רַאֿפ טא

 יד טאה עינַאּפש ןיא רעפ

 -לעק רעד טימ ןעמַאזוצ

 -נומענרעטנוא ,ןעג א טכַאמעג רעצ
 ךעלגעמ סָאװ ,ץלא ןוא געט-למילב ,ןעג

 .ףליה עטסלַאמיסקַאמ יד ןבעג וצ ייז ידכב

 .ג ַאעג זיא ױזַא

 -לעזענ עלעיציפא ןייק זיא גירק ןתעב

 הלב ב
 -ינלעמכ

=: 
 גירק ןזיב ן זב אוועג טעב
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 רעבָא ,ןעװעג טינ טעברא עכעלטפאש

 יד ןיא ןפוא ןלעודיווידניא ןַא ףיוא !בייז- י

 ןליפא ןוא  ,ןרָאװעג טצעזענראפ טעב

 ֿטָאָה ,,ש .ב .צ ,יוזא ער כי וא ןינאג

 סרעלטיה רעטנוא ןבעל ןייז טימ

 ל ענייז ייב טלעג טלמאזעג

 דאפ טלײטרַאּב 0 סע ןוא ערעדנא ייב
 -רינרעטניא יד עדניק ןוא ןעיורפ יד

 -גירק ערעדנא ןוא ענעגנאפעג-פגירק ,עט

 ןגירק טגעלפ ןעיורפ יד ןופ עדעי .תונברק

 -עלמוא עקיזָאד יד .ךָאװ ַא קנַארפ 0

 ןגיוצעג ךיז טָאה טייקיטעט עלַאג

 .רָאי ןט2

 רעד ךרוה ,ןיא גנויירפצט רעד ךנ

 -עג ,םיוכלעטייד טניירפ ןוּכ וויטַאיציניא

 טפאשלעזעג עקיטציא יד ןהָאעבע ןפַאש

 ."ןירַאּפ ןיא ט נא? רעקינלעמּכ :ד,,

 -ענ רעקיזָאד רעד ןופ ןייטשטנא םייב

 28-20 ןצןקַאגניא ןעוועג ןענעז טּפַאטקעז

 טייקילָאצניילק צ

 טקיניײהַאפ טַאהעג הליהתכל ךיז יז טָאה

 תועד-יקולח בילוצ .רעצלעק

 ןבָאה ןטּפַאשנַאמסדנַאל ייווצ יד ןשיווצ

 -עג ןוא טלײטענּפָא רעקינלעמכ יד ךיז

 .קידנעטשטפבלעז ןרָאװ

 סָאד --- ןעוועג זיא סע-רא עטשרע יד

 -אקירעמא יד טימ טקַאטנָאק ַא ןדניבנא

 רעייז ךיז ןבָאה עכלעוו ,טיילסדנאל רענ

 -ייז ןחּכ ןהייל יד ףיוא ןכודעגּפָא םע-דַאוו

 ןט-1946 ןיא .זידַאּפ ןיא טיילסדנאל ערע

 עניילק ַא טקישעגנײדַא ייז ןֿבָאה ראי

 -יק 500 ןוא ןענישַאמ-ייג 9 ,טלעג עכוס

 - ש רת :

 ןפראד ןענישַאמ 9 ךָאנ .םישובלמ א?
 .בורקב ןעכוקנצ

 -לעמכ יד ןופ וויטַאיציניא רעד ףיוא
 -עמַא יד ךיז ןבָאה ךיירקנַאהּפ

 טהיסערעטניהַאּפ טיילסדנַאל רקטַאקיה

 -נלעמכ יד ןעמענוצסיװַא ןפלעה ןַײיפ

 וצ ןבָאה ייז .ןרענַאק יה ןופ ןדיי רעק

 .רַאלָאד 2.800 טקישעגוצ קעווצ םעד

 רעקינלעמכ יד, טּפַאשלעזענ יד

 4 ןט-1949 ןיא טָאה "זירַצּפ ןיא טיילסדנאל
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 ו : - - - ++היא-
 םִיובלעטְייִד טניירפ םעד טריגעלעד רָאי

 רַאפ ףליה ןעגנערב וצ דנַאלשטייד ןייז

 ןרעגַאֿפ ע עקיטרָאד יד ןיא טיילסדנאל יד

 .עגאל רעייז טימ ךיז ןענעקַאב וצ ןוא

 ןֹּכָאוװ עכעלטע יז ןיפ ךשכ יא

 םיובלעטייד טניירפ טָאה טלַאהטנפיוא

 -עטיּפש ןוא

 יד רַאפ

 -זַאפ זיא םע
 25 ןופ עמופ  ַא ןרָאװעג

 ר : ,רעל

 .ֿביילסדנאל עקיטפרעדאב

 טלייט

 .קנַארפ

 -טיונ

 טיילסדנאל  רעקינלעמכ רע:ירַאּפ יד

 טימ גנורניבראפ ןיא טלעטשעג ךיז ןבָאה

 -נעל ערעדנא ןיא ךיוא טיילסדנאל ערעייז

 ,עניטנעגרַא ,ןהעתוש ,עיגלעב יװ ,-שה

 .וו .א .א עדאנאק ,לארשי-ץרא
 יו ,ןרעטיזנארט יד לַאפ

 ,ךיירקנארּכ ןיא ענעבילברַאפ
 ןופ עמוס ַא ןרָאװעג טלייט

 .קנַארפ טנזיומ

 ןופ םישודק ערעייז דאפ קנעדנָא םוצ

 יד טָאה ,ןלױּפ ןוא :עיגקעב ,ךיירקנאהפ

 נָאמ 2 טלעטשעגקעװַא טּפַאשלעזעג

 -- עינאב ןופ םלוע-תיב ןפיוא ןטנעמ

 -ָאמ יד ףיוא .סעקרק ערעדנוזאב 2 ףיוא

 ןעמענ יד טציוקעגסיוא ןענייז ןטנעמונ

 יד בא ענעמוקעגמוא עלא ןופ

 זיא ןטנעמונָאכ עקיזָאד יד ןופ גנוליהטנא

 רעכמשווַאנ !ןט-28 םעד ןעמוקעגדנַאטשזצ

 רעביא ןופ טייהנזעוונא רעד יב 7

 יד ןופ טעטימָאק םעד ןוא ןָאזרעּפ 0

 טנעדיזערּפ 2 ש טניירפ .רעצלעק

 -ראפ ,, ןופ ןוא עטעיסָאּפ רעצלעק רעד ןוּכ

 -נארפ ןיא 2 עשידיי ןופ דנאב

 עדער עקידנויר א ןטלַאהעג א ,"ךיירק

 -ינלעמכ םענופ םוקמוא ןשינארט ןגעוו

 ןוא בושי ןשידיי קט 11 רעק

 סע .טייקינייא וצ ףוה א טימ טקידנעראפ

 ,םיובלעטייד טניירפ טדערעג ךיוא טָאה

 -רעדיוש יד ןבענעגרעביא טָאה רעכלעוו

 ענייז ןופ םוקמוא םענופ םיטרּפ עכעל

 .טיילסדנאל

 יד טנַאמרעד לע טָאה ערעד :א ןשיוװצ

 ייוי
 עשידיי ןוֿפ דנַאברַאּפ רָאי ן |ן,ב

 זו עכ (כעג פֿ?

 ?גניי ןקירָאיֿ
 פ גָאט םעניא

 יצַאנ ַא

 םיובלעטייד לראש
 0, רעקונל ןופ טערקעפ ;קינלעמב יד ןופ ראטערק

 -לעוו ,ןַאפצלַאז רעוט ןקידשפנ-תריסמ ןוא

 יד ךווד ןרָאװעג ןפָאשרעד ךיוא זיא רעכ

 ןוא ןדיי ןעוועטאר ןפלעה רַאּכ ןשטייד

 -ללכ רעקירָאיגנאל - - רעקיצרענאק רכשי

 -עד ןופ גָאט ןיא טָאה דעכלעוו --- ,רעוט

 אנוש ןטימ ףמַאק םוצ ןפורעג עיצַאטרָאּפ

 טוט ןיילא יא ןוא המקנ וצ ןוא

 -שי עמש,, יירשענסיוא ןטימ ןרָאװעג

 ךיוא טָאה םיובלטייד טניירפ ? ! ?לאר

 -נעדוטס עגנוי יד קיטייוו טימ טנַאמרעד

 טָאה ןעמ רעכלעוו ,ןַאמצלַאז עמכָאר ןיט

 .םיפ עדייב טהיטוּפמַא עיצַאטרָאּפעד ףיוא

 דניק שידיי ךעלקילנמוא עקיזָאד סָאד

 ןופ גנוטלאווראפ יד

 םידּפה-תולומג ר ע ד

 קינלעמכ ןיא ץעסאק

(1938). 

 ןּפורג ןענאזיטזַאּפ יד ןיא טעברַאעג טָאה

 ,קינלעפכ ןשיווצ ןירעדניברַאפ םִלַא

 .עשרַאװ ןוא ץלעק

 ךיז טָאה טּפַאשלעזעג רעקינלעמכ יד

 ןשידיי ןרַאפ עיצקַא רעד ןיא טקילײטַאב

 יד ןהידיווקיל ראפ ,ןרענַאֿק יד ןיא דניק

 -ערג ַא טימ ךיז קידנרעײטשַאב ,ןרעגַאל

 -לָאהעגנ ךיוא טָאה יז .עמוס-טלעג רעדעס

 -ראפ םענופ עסַאק-ייל יד ןעיובפיוא |

 -ונלעמּכ יד .קינילק-סקלָאפ יד ןוא דנַאב

 -רַצפ רעד ןיא ךיוא ךיז עט רעק

 .ךוב ןשידיי םענוּכ גנוטיירּפש

 סיורא ןפלָאהעג ןבָאה לינקע יד

 טניירפ סנַאקַאו ףיוא רעדניק ןקיש

 :טנאראפ רעד ןעוועג זיא םיובלעטייד

 ןוא

 ןיא עינָאלַאק רעד רַאפ רעכעלטראװ

 .זולוט

 -?עמכ יד ,, טּפַאשלעזעג יד טעברא יו;א

 עכלעוו ,"זירַאּפ ןיא .טיילסדנאל רעקינ

 -ימָאק ןיא ןוא רעדילנטימ 800 טלייצ

 -ננלֲאפ ןיירא ןעיינ סע ןכלעוו ןופ טעמ

 : ןענָאזרעּפ עקיד

 -יוװ ,לֶאּפ יקסווָאלדיש -- טנעדיזערּפ

 ,ןַאטַאנ שטיװעלעקנַאי -- טנעדיזערּפדעצ
 ,לרַאש .םיובלעטייד - .רַאטערקעק .נעג

 -עג ,שובייל גנרעבסייוו -- רעריסַאק

 .ךענעה לָאיּפָאט --- לעריסַאק-ספליה

 וי ,ןָאק םַאדַאמ : רעדילגטימ

 ,יקצעיוװָאקדוד .םַאדַאמ ,ןימינב ןייטש

 קינשטעווש ,קַאנרעטסַאּפ
 .(עינקעב רַאפ) שיזַאקיהה

 ןוא דרַאנרעב
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 טפַאשלעועג רעשילאק

 -נירגעג ןיא ע:שיסָאס דעשילַאק יד

 ריא .רָאי ןט-:1929 ןיא ןראוועג טעד

 טניירפ ןעוועג ןיא טנעדיזערּפ רעטשרע

 -ַאסשט ,עזאה :לעדנירגטימ יד .רָאּפָאט

 .דראבצראווש ,עריורט ,אלאק

 עטעיסָאס יד עכלעוו ,ןבַאגפיוא יד

 ןענאטשַאב ןענעז ,טלעטשעג ךיז טָאה

 -ידעמ ,ָאװַאק :ףליה דעקיטייזנגעק ןיא

 סיורג רעד ןיא תואולה ,ףליה עשיניצ

 טריפעג !יָאה ןעמ .וו .א .א .רפ 800 ןופ

 .טעביַא עלערוטלוק עסיוועג יא ךיוא

 -טימ עטעיסָאס יד טָאה םעד ץוח ַא

 טַאנָארטַאּפ רעשילַאק ןטימ טעבוַאעג

 ןיא עטדיטסערַא עשיטילָאּפ יד תבוטק

 -ַאזוצ ייז ןגעלפ קעווצ םעד רַאפ .ןלױּפ

 -ענרעטנוא ענעדישרַאפ ןריפכרוד

 גירק ןרַאפ טָאה עטעיסָאס ראק יד

 -נטיידַאב ַא .רעדילגטימ 180 טלייצעג

 ןעמוקענמוא גירק ןיא ןיא לייט רעקיד

 ןקיטנייה ייב .רעדרעמ עשיר יל ךיש

 -פוא עטעכָאס יד ןיוש טלייצ גָאט

 .רעדילנטימ 180 יינס

 -אק יד ןופ טנעדיזערּפ רעטייווצ רעד

 ןעועג זיא ,גירק ןרַאפ ןיב ,רעשיל

 ַאשוד :טנעדיזערּפ

 -עג ךיוא זיא רע .דלאבצראווש דניירפ

 רעד ןופ רעדנידג יד ןופ רענייא ןעוו

 רעמונ ,ןעריט יר ףיוא קינילק - סקלָאּב

 יקסנישַאלַא

.5 

 טניירפ רעד טָאהו נירק ןופ ביוהנֶא א

 שפנ - תריסמ ן'תמא טימ דרָאבצזאווש

 -טסע ןוא עשטייד יד רַאפ טעברַאעג

 ןעיורפ יד רַאפ ךיוא יװ ,ןדיי עשיכייר

 טָאה רע .עטריטרָאּפעד ןופ רעדניק ןוא

 ןייֵלַא ןיא רע זיב ,גנַאל ױזַא טעברַאעג

 טריטואּפע- עיכוסאפ דעיצנַאנ ןייז ײימ

 .ןעמוקעגקירוצ טינ ןוא ןרָאװעג

 זיא טייקיטעט עלערוטלוק יד ביוא

 זיא ,עקידנפיידַאב ןייק טינ גידק ןכָאנ

 -ַאק יד ןופ טייקיטעט - סּכליה יד רעבָא

 ,טקַאפ רעד גונעג .עלַאסָאלָאק ַא רעשיל

 -נייא יד רַאפ זיא רָאי ןט-1946 ןיא זַא

 ,םיבשוּת יד דַאפ יו ,עטרעדנַאװעג

 .רפ ןָאילימ ייווצ ןרָאװעג ט?ייטרַאפ

 -ַאמרעּפ ַא ןעוועג זיא ףליה עקיזָאד יד

 -רעטטוא עשיטַאמעטסיס ַא -- עטנענ

 -- עקיטפרעדַאכ - טיונ רַאפ גנוציטש

 יו ,ןקעווצ - עיצקורטסנַאקער ףיוא ןוא

 ללכב ןוא תוריד .,ןענישַאמ ןבהעוורעד

 יד ףיא ןשטנעמ - סטעבוַא ןלעטש

 -ָארּפ ןופ געוװ ןּכיױא ייז ןריפ ןוא סיפ

 .יירערָאנש טָאטשנָא ,עיצקוד

 דנַאברַאפ ןקא ןכַאלשעגנָא קידנעייז

 וײ) = ד טָאה ,ןטּכאשלעזעג עשידיי ןופ
= 

 ןריזילַאגעל וצ ןזיוװַאב עטעיקָאס רעשיל

 .שיילסדנַאל עטרעדנַאװעגנייא - יינ ליפ

 ךיוא ןעמ ףראד ףליה רעקיזָאד רעד 'לַאפ

 -יױּפ יד ןופ עיצצקינַאגרָא יד ןעקנַאד

 .ןריי עשיל

 לָאצ ַא טקישעגסיױרַא טָאה עטעיסָאס ייד

 -ָאס רעשילַאק יד .סנַאקאוװ ףיוא רעדניק

 עכעלנע טימ טקַאטנַאק ןיא זיא עטעיס
 ,לארשי-ץרא ,דנַאלשטייד ןיא סעטעיסאס

 -יהעמא רעד .עקירעטא ןוא ןקיוּפ

 טניידפ ןטימ ,טעטימָאק - םפליה רענַאק
 ,1946 רָאי ןיא ײָאה ,שארב דלָאנרַא

 עכלעוו ,ףליה עקידנטיידַאב טלעטשעגוצ
 טינ יװ טעמכ ,ןרעיודַאב םוצ ,ךיז טָאה

 .טרזחעגרעביא

 -אק רעד ןופ טעטימָאק רעקיטיציא רעד

 -ידנגלָאפ ןופ טייטשַאב עטעיסָאס רעשיל

 -פערט ,יקסנישאלַאשזד : רעדילגטימ עק

 -צָאדוװװ ,סָארג ,לעמש ,קַאשטרַאמ, רעֶל

 -ַאמ ,סקַאװ ,רָאּפָאצו ,ןַאמצלַאז ,יקסווַאל

 .אדוי ןוא םולבנעזער ,םיובנסונ םַאד

 "םעיונַא יד עטינַאמיח , טפַאשלעועג

 -לעזעג עטסטלע יד ןופ שטייא וצ

 -ינַאמיה , יד טרעהעג זירַאּפ ןיא ןטפאש

 -ס דנָארַא ןט-11 ןופ) "םעיזנָא יד עש

 ןיא ןרָאװשג יז זױיא טצעדנירגעג .(ןַאמ

 .ןַאלּפַאק טניירפ יד ךרוד 1908 ראי

 ,ןזיא ,ינָאלעשז ,סָאניוװירק

 -עגסיוא יד ןופ .ןַאפַאהַאיש ןוא יקסּפײל

 רעמ אטשינ רענייק ןיושי זיא עטנכעה

 .עקירעבעל יד ןשיוװצ
 .עג יד ךיז טָאה ןבַאנפיוא ייווצ טימ

 .ןעמונרַאפ ןטייצ ענעי ןיא טּפַאשלעז

 ,ףליה שקיטייזנגעק :ןעװעג ןײא סָאד

 -עג זיא ןרָאי ענשי ןיא .?ָאוואק , א ןוא

 -לעוו ,ןטנַארגימש עיינ ןופ סולינוצ: א ןשוו

 ,שטווי

 יקסװָאנַאישט : טנעדיזערּפ

 לייט ןטסעהג םוצ ןענַאמשַאב ןענעז ע

 רעייז .רעקהעווטנַאה ןוא דעטעברַא 0

 ןבָאה ייז .עקעווש ַא ןעוועג זיא עגַאל

 לַאגעק .וצ ךיז ןטייקירעוװוש טַאהעג

 זיא .טעבראו ןייק ןעמוקַאב טשינ ,ןריז

 יזָאלסטעברַא עסיורג ַא ןעוועג עקַאט
 טָאה "עטינַאכיה , טפַאשלעזעג יד .טייק

 יד ןפלעהוצ ;סױרַא טימַאב 0 רז

 רעייז ןרָאלרַאפ ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא

 2 חװ סָאװ ,ףליה יד .טעבוַא

 ַאא קנַארפ 28 ןעוועג זיא ,ןבעגעג טָאה

 ןפַאשעו ךיוא זיא 1909 ראי ןיא .ךאוו

 .אווַאק ַא ןרָאװועג

 המחלמ יד ןבָארכעגכיױוא זיא סע ןעוו
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 -עצ טפַאשלעזעג יד זיַא ,1914 רָאי ןיא

 םוש ןייק טריפעג טשינ רעמ ןוא ןלַאפ

 -עג יד טָאה 1916 ןיא טשרע .טייקיטעט

 -יטעט ריא טיינַאב קירוצ טּפַאשלעז

 א ןעוועג זיא דעדילגטימ לאצ יד .טייק

 -עג זיא טנעהיזערּפ .25 לכה ךס ,עניילק

 .ץעיווארק ןעוו

 ךיז טָאה 1922 זיב 1918 ראי ןופ

 טייקיטעט עחעסעדג ַא ןיוש ןביוהעגנָא

 זיב ןגיטשעג זיא סי לָאצ יד ןוא

0 

 טפַאשלעועג יד טָאה 1918 רָאי ןא

 -עגיוא ןַא ןופ גנוליהטנַא יי טהעייפעג

 ןעוועג זיא סע רעכלעוו הףיוא ,ןָאפ רענ



 ;חיורז 6 ןרא ;יתאששכטזטנ וה (היטֿפת
 ןסיורג ַא ןכַאמ טפַאטסעזעג | טנעקַפ

 ןא 1938 ןיא
 -עג זיא סאד .טעקנַאב רעלענאיציזחַארט

 : : : צ --=
 ידי
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=+ 

: : : : : 5 2 1 , : 

 ו - א = - איי - 6 -  יצצ - ט יי - א : - : = ואז - ואז זרוא ראת זווזכ *'א ר
 ּ יד ןעהו .גירק ןרַאפ רעטצשל רעד ןעוו ַאטשַאב זיא עײצקַא יד .טפוק רעשירפ ןפיוא .דעדילגטימס עריא רַאפ טעקנַאב
 יד ךיז זיא ,ןכארכשנסיוא זיא הסחלס -עגנייא ןענעז ,םעד ןיא ןענ .ַא ןרע טלייועג טגעלפ טעקנַאב ן - יא רישא ' טיי *  (רא+ י-ה -ןא* * 5 6 זיז == = לנא+ י אםוווידזזי זיי זכר ת ,רזזה יאר

 1 ;} : ןטנע-וקָאד יד .ןלַאפעצ טפַאשלעזעג ןעגנומענרעטנוא ייר ַא ןרָאװװעג טנדרָא

 טימ ענעמוקעגמוא = ןטטנ בוא
 רעזירַאּפ ןפיוא טּפַא

 : ָאטָאפ-רעד ףיוא .עינַאב םלוע
 ווָאכאד רעציזרָא ּײש

 ןיטנעדיזערּפ יד ןוא טעטימָאק-ןעיודפ
 ןסיורג ַא טימ טנכייצעגסיוא ןרעוו .טנעלפ
 רעה ןופ טנעקיזערּפ רעד ךיזא .הנאב
 עקידרעירפ יד ךיוא יוװ ,=פַאשסעזעג

 יתואא  ףטיאצטפ אר
 ןכילא } ) 2

 | יקסוואראצ 'ה טָאה ןָאפ רעד טימ לָאצּפָצ - שחוח ַא טויסַאקנייא טָאה ןעכ

 ןירַאּפ רעטניה ףרָאד ַא ןיא ןטלַאהַאב רענ ןבעגעל ןענעז סעטוס עסיוועג ןוא

 :ו רעד ךָאנ .לחע רעה ןיא ןבָאהגַאב ייז ןוא -לוזער רעד .רעדילנטימ יד ךרוד ןרָאװי

 | ץלַא יקסוואראצ 'ה טָאה גנויירפַאב ןענעז סע .רעטוג ַא ןעוװעט ןיא טַאט

 ,ץנַאג ןבילבע ןָאפ יד .ןענופעגּפא .רעדניק 00 סנַאלאוו ףיוא ןרָאפעגקיױרַא

 ןראועג ענעז ןטנעפוקָאד לייט ַא זילב עג טָאה רעהניק יד ןטלַאהסיוא סָאד

 ֹו : טנזיוט 7 רעד טסָאק

 טפַאשקעזעג יה טָאה 1924 רָאי ןיא

 ,כנַאקַאװ ףיוא רעחניק 20 טקישעג

 ןענעז 1929 רָאי ןיא

 -עלטע ןצנַאגניא סנַאקַאוװ
 טימ ןעמזַאזוצ ןיוש סָאד ןוא רעדניק עכ

 ש
, 

= 
2 

 טקישע:סױרַא טל
 רעדילגטימ יד 6 .תוחּפשכ 5
 טפַאשלעזעג יד .תונמלא ךס 8 ָאד ןענעז

 : : יי
 -עגמוא יד טנעמונַאפ ַא טלעטשעג 2 8 מַא-זנָאב, עד

 .רעדילגטימ ענע:וק .("טניירפ

 ' זיא טפַאשלעזענג רעה ןופ רעציזראפ ןראוועג ןפַאשעג ןיא 1929 רָאי ן א

 -עג ןיא עכַאגפיוא םנעמעוו , עיסימָאק
 ייז ,רעדילגטימ עקנַאהק ןכוזַאב וצ זעוו

 יד ןפיוקנייא ןוא טלשג טימ ןפלעהסיורַא
 -ױטקָאד ייווצ .ןטנעמַאקידעכ  עקיטיונ

 חד - (א  ןיידליאז שוי וא
 ו ןצ ש=ר"ש וַאמקַא

 -יטעט עדעסעהג ןייק זיא 1937 ןיב
 .ןענעכיײצרַאפ וצ טשינ טייק

 -ארגָאטָאּפ ,טפאשלעזעג

 -ָאיצידארט ןפיוא טריפ

 טעקנאב ןכעלר ןלענ סיײהיאר ןדײלרַײו ןרײנ

 םעד טמענרַאּפ סָאוו ,יקסוואראצ 'ה

 ואראצ 'ה .ןָא 1937 רָאי ןופ טרָא

 -רַא רעה ּפִא טיג ,רעטעברַא ןַא ןיײלַא

 ןייז קנַאד ַא .ימ ןוא טייצ ךפ .ַא טעב

 קירוצ ןיא ,=עברַא .רענעכעג

 2 ןטסערג לעזעג רעד ןופ
 ןבָאה ,תוכאלמ ילעב ןוא רעטעברַא ראו ןיא : ףטכו וטעברא
 -וצסיֹורַא ןכיולדער טנַאקעג טשינ ךיז

 | .םנַאקַאװ רעדניײק ע-עייז ןקיש

 -עעא רעבירעד טָאה טּפַאשלעזענ יד
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 = די /7/ - ?ףטיַאטנַאט עד טסילַאיטימ ןַאינוא ,, טפַאשלעוענ

 (רטרַאמנָאמ ןופ ףליה רעקיטייזנגעק רַאפ ןיירַאפ)

 ןירַאה : טנעדיזערפ

 -ורג רעקיזָאד רעד ךרוד טכַאמענ ,ףורפיוא ןַא א אי .טכעה ןוא טעדנירגעג זיא ?טסזלַאיטיט ןָאינוא , טפַאטלעזעג יח

 עו גָאט וצ טנייה .רעהילגטיפ 40 טריבר ןעמ טָאה ,עּפ ,קינּפַאשט ,(טנעדיזערּפ) ןידָאה :רעדנירג יד .ראי ןט-1930 ןיא

 .רעדילגטימ 89 "טסילַאיטימ ןָאינוא , ,טפַאשלעזעג יִד טלייצ -רעה לעטנַאמ ,סקַאמ ןַאמסָארג ,סירָאמ ןָאמאלאּכ ,לעמיק

 'ו :פיוא קיטעט טּפַאשלעזעג יד זױא גטויירפַאב רעה טייז רעביא יד ןופ טנעצָארּפ 70 ךרעב .ןַאשז ןייטשלימ ,ןַאמ
 טלייצעג טָאה טפַאשלע,עג יד סָאוו ,רעדילגטימ טרעדנוה

 --- דנַאטשַאב רעלַאזיצַאס רעד .רענישזעשזב ןענעז ,גירק ןרַאפ
 .רעקיטרַאנדישרַאּפ ַא

 ' ,טלעטשעג ךיז טָאה טּפַאשלעזעג יד סָאװ ,ןבַאנפיוא יד
/ 

 : עקיטייזנגעק -- ןעמָאנ ריא ר טזייוו סע יװ -- ןענעז

 ןוא עקנַארק ןפלעה ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה עכלעוו ,ףליה

 טכַאשלע.עג יד ךיז טָאה ךָאד .רעדילגטימ עקיטפרעדַאבטיונ

 רענייא רָאנ ךיז ןפלעה ןופ עי /גנע יר ןיא ןטלַאהעג טינ

 -לעזעג יד :רעטייוו ליפ ןעגנַאנעג זיא ףליה יד .ןכייווצ םעד

 ןופ ענעטילעג יד רךַאפ ןלױּפ ןייק טלעג טקישעג טָאה טּפַאש

 ףליה רעד ןיא ךיז טקילײטַאב ,ןעכָאדגָאּפ יד

 ,עיצַאגעלעד ַא טקישעג ךיוא טָאה יז ןיהווו

 .וו .א .א א ןא, ןופ עיצקַא-רעדניק יד טקעג

 -יוא ,ןראװעג טריפעג טינ זיא טעברַא שלשרוטלוק ןייק

 "עז טייצ-סגירק ןיא .ןטַארעּפער --- טייצ וצ טייצ ןופ -- רעס

 אש -עועג רעה ןופ רעהיס םיקפטיא ןעמוקעגמוא רעדילגטימ יד ןופ טנעצָאדּפ 60 יװ רעמ ןענ
 || : ןענייז ענעמוקעגמוא יד ןופ ןעמענ יד .עיצַאטרָאּפעד ףיוא

 ,עבריטרָאּפעד ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ רַאפ ףליה ןוכ םיבעג -נֶא רעייז רַאּכ זיא רעכלעוו ,טנעמונָאמ א ףיוא טצירקעגסיוא
 3 ויב בלַאה ַא 2 טימ טציטשעג קיסעמלגעה ןהעוו עכלעוו :עינַאב םלוע-תיב ןפיוא ןרָאװעג טֿפעטשעג קנעה

 טאה יורפ שדעי סָאװ ,םעד ץוח .רעטסעמירט ַא .רפ טנזיוט רענעגייא רעד ןופ ןרָאװעג טקעדעג ןענייז ןבַאזסױא יד

 | יד .רפ טנזהט ייווצ ןיב טנזיוט ןופ עידיסבוס ַא ןגָארקעג .עסַאק

 1 .רפ טנזיוט 96 טפעהטַאּב גנוציטשרעטנוא עכע?רעי עניימעגלַא טלטשעגקידוצ טפַאשלעזעג יד זיא גנוירּפַאב דעד ךָאנ

 / ןגָארטעגניירַא זיא "ןָאינוא, ןוּפ עיצקַא-רעהניק רעד רַאפ ר אי ועּפ עטעוװועטַארעג עקידננלאפ יד ךרוד ןדָאװעג

 ן -סיוא ןרעוװ סע סָאװ ,םעד ץוח , .יפ טנזיוט 10 ןראוועג -ןַאפ ,ץרעוועג ,גרעבנעזָאר ,ץלָאה:סינ ,ןייטשלימ לנאמ

 .עטעיסַאס רענעגייא רעד ןופ רעדניק 3 ןטלַאהעג לקנַאי ,םידפא ,דרַאנרעב אדירפ ,םַאלפ ,שטיווָאדיױװַאד רעב

: 

 || 7/ וי "ליוולעכ ןופ טניירפ ,, טפאשלעוענ

 אקנאל : טנעדיזערּפ

 / .רפ 877 ןופ ךיוה רעד ןיא ףליה עלעידעטַאמ ןבעג ןוא העלעט ןײק טשינ ויא ?ליװלעב ןופ טניירפ , עטעיקוְוּפ יד

 || .רעדילגטימ טשינ ךיוא ןסינעג ןגעלפ ףליה רעד ןופ .גָאט ַא ַא ןופ טײלסדנַאל רָאנ ןיירַא טמענ עכלעוו ,טּפַאשנַאמסדנַאל

 | טלייטעצ טָאה טפַאשלעזעג יד שכלעוו ,ףליוה עלעירעטַאו: יד טניירפ ,, טפַאשלעזעג רעד ןופ רעדילגַײימ יד .טָאטש רעסיוועג

 || דוח ַא קנַארפ טנזיוט 272 ןוּכ עמוס יד ןכיירגרעה ןטנעלפ ווא -עדנעל ענעדיישרַאפ ןופ ךיז טריטורקער ,"ליוולעב ןופ

 ' .לשדילגטימ ןשיווצ דֹצנ ןרָאװעג טלמַאזעג שנעז רעטקעג יד יד ךרוד 1921 רֶאי ןיא ןדָאװעג יז ןיא טעדנירגעג .טעטש

 ' לייוט .ַא .ָאווַאק וַא ןרָאװעג טטשדנירגעג זיא 1923 רָאי ןיא ,רעטעוו ,(טריטרָאּפעד) שטיוואקלאפ ,;אקיפַארט : ה"ה

 ן .רעדילגטימ טשינ ןוא -- רעדילנטימ רַאפ ןעוועג זיא .ןיפיצ

 | -ערּפ םעד ךרוד ןטָארטואפ ןעוועג ךיוא זיא טעטימָאק רעד ןופ טעבדַא טּפיױה יד .14 ןעוועג זיא רעדילגטימ לָאצ יד

 | - רַא פ ם ע נ יי מ ע ג ? ַא םעד ןיא ןָאקיּפַארט 'ה טנעדיז טגעלפ ןעפ .ףליה עקיטייזנגעק ןעוועג זיא טפַאשלעזעג רעד

 / -+ הא ו/ש םוקלש ןופ טעטימאקיסגנוקיד יט -יּפש יד ןיא עקנַארק ייב ןקיטכענ ,ןטנעמַאקידעמ ןלייטוצ
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 א זיא 1998 רָאי ןיא .ד ר ַא ב
 פַאשלעזעג עשיריי ו- .ות

 ןייא ,ןט

 לעדונ טניירפ יד ןוא ןאקיפַארט טנעהי זערּפ

 6 ירכ ,ןישנָאבז ןייק ןרָאפעגסיורַא

 ,םעקינעש קידנפיוקנייא ,ןפלעה ייז ןוא

 ןבַאז

 ךיז טָאה טּפַאשלעזעג יד

 ֹצ .שזנָאטטַאק יר ףיװא ךיק יד ןענשהראוצניײא

 ךודבסיוא ןרַאפ

 ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא טלעג עמוס

 ןענָאױװַא עילירד .ךיירקנַארפ רַאפ

 טפאשלעזעג רעד ןופ רעדילגטימ עּפורג א
 8 טציא ןלעפ עּפורג רעד ןופ .1995 רָאי ןיא

 ףיוא ןעמוקעגמוא ןענעז סָאװ 0 8

 טּפַאשלעועג

  ךרוה 1999 ר ןיא טועדטירנעג
 טנייהפ יד יו ,םרעי - עטעיסָאס עּפורג
 רעטייווצ רעד) ר ןוא לקנערפ
 ןיא טּפַאשלעזעג יד טָאה ,(טריטרָאּפעה
 -ַאּפמיס יד ןענופעג טייצ רעצרוק רָאג א

 ןוא ןטנַארגימיא עטזיירעגוצ יד ןופ עיט

 יז .רעדילגַײימ 100 זיב טלייצעט טאה

 -רוטלוק טיפ ןעמונרַאפ ךיז ךיוא טָאה

 יד רעסיוא ,טנדרָאעגנייא יוװ ,טעבחַא

 ּש טּפַאשלעזעג רעה ןופ רעלעב עכעלועי

 -נַאקַאב ןופ !טַאהעּפער טייצ וצ טייצ. ןיפ

 .ןטנעגעלערּפ עמ

 יַא וצ , ןיא 1987 ראי ןיא

 ןעוו אשלעוענ רעד ןיא גנוֿפלַאּפש

 רעוט - ר ואס עלעטָאיסעּפָארּפ יד

 א ןעויצ צנעקעד

 ןענעקַאב וצ

 היי ענעביהמעגסױרַא טלָאטעד יד ןופ עגַאל
 .דנא .א סערהלָאק

 ףליה טיס טקילײטַאב ךיוא

 טעג טימָאק רעד טָאה גירק ןופ

 ןַא ןפיוקנייא

 גנומענרעטנוא ןא ףיוא
 ,רענעמ 6 ןוא ןעיורפ
 .עיצאטרָאּפעד טפטצטמראאובד

 דונַאברַאפ וע

 4 רעמענליײטנָא

 טרעד

 ַא?שטייד ןןפ בא - רות

 ןופ העטלע ןיא ,1943 ראי ןיא

 רַא רע זיא 1944 ןיא .סנַאטסיזער רעד ןיא ןעמונעגלייטנָא :

 .ןשטייד יד ןוכ טנעה יד ןיא ןלַאפעג

 ןבעגוצסיורדַא טרעדָאפעג ןוא

 קעג ןבָאה עכלעוו

 ןופ רענייא ,ןָאק

 ןוא ןדיולרַאפ

 ז ןשטייד יד

 .טולב

 ןעמוק

 םיא זיא סע ןוא

 וצ ןעי= .זיא נירק

 ןטלַא םלַא

 שש:
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 טנעדיזערפ

 ,טפַאשלעזעג יד ן;ָאלרַאּפ :

 רעד טרעהָאפעג טלָאמעד סע טָאה סע יו

 -רעדיפ יד .רעדוילנטימ לייט

 אקנאל
 טזומעג :

 ןופ רעציזרָאפ טפאשלעזעג רעד ,אקנאל

 ןעמונעגרעביא טלאמעד

 קנַאה ַא עקַאט ןוא ַאקנאק

 ןענעז ,המחלמ יד ןכָארבעגסיױא זיא

 ,טכיזניה רעד ןיא גנודרַאפרע 1 א קידנבָאה

 ננעמָאמ ןטצעל ןיג

 ןיא ןעמונעגניייַא ןטוקב סָאד ןוא ּפיל יד ןכָאטשעצ

 םיא וצ ןענעז

 ,ןַאמ

 ןוא ץרוטשיטולב ַא

 -סקלַאּפ עשידיי

 ןטֿפַאשלעזעג עשידיי ןוֿפ דנַאֿברַאֿפ רָאי {} דו יא םיוייו 3 :

 -וקָאד עלַא

 טָאה 1941 ןיא .ןרָאװעג טעטכינרַאפ ןלָאקָאטָארּפ ןוא ןטנעמ רעזנוא ןיפ ןענָאזרשּפפ יד

 -ארט יה םעד ןפורעגסיורַא א פַָאטש שנ יד ,גרעבנירט 0 ןַאמ

 ןוא טפַאשלעזעג רעד ןופ טנעדיזערּפ םעד סָלַא ן א קי פ רעד טימו

 -ָאפעג ןוא ןישנָאבז ןיא עיצַאגעלעד רעד

 .ןרָאפעג זיא רע ליצ ןכלעוו ןיא ןעגנורעלקפיוא םיא ןופ

 זיא לַאפוצ ַא ךרוד

 טייד יד ןופ ךיז ןעמוק

 -ַאבוצסיױרַא ןָאקיפַארט 'ה םעד ןעגנולעג

 .טנעה עש

 ןאקיפַאדנ 'ה !=ןָאה; ,דָאי 3

 -ןיי

 ןגָאלשעג םיא ןבָאה ייז

 ןיז 9 ןענייז ךיז ןעניפעג סע ווו

 א 'ה רעד .סנַאטסיזער רעד ןיא טפמע

 ,עיצולָאװער רעד ןופ רעפמעק עטלַא יד

 טשינ ךיז טָאה

 עקליּפש ַא טימ ךיז רע טָאה ט

 ןעוו .ליומ

 טימ ןעײּפש ןביוהעגנא רע טָאה ,וצ

 -ַאב טָאה דע זַא ,ןעמונעגנָא ייז ןבָאה

 לָאטיּפש ןיא ןעמונעגניירַא םיא

 עד ךָאנ .נירק םעד ןטלַאהוצכרוד ןעגנולעג

 וצצ רעדיוו ןטערטענ

 ןופ רעדילגטימ 79 יד ןופ

 .ןאזרעּפ 8 ר 4 ןבילב

 ױרַא וצ טפלעה ,ע

 .עיצקַא רעדעי ןיא ?לייטנ

 -לעזעג יד ןר;זינַאגרָא

 -עג זיא ,המחלמ רעֶד ראּכ

ַאפ ו5 פוַאוש לע זעג יד
 טלייטה

 ןוא סנַאקַאװ ףיוא רעדניק ןקישס

 -יטששו

 טמענ

 רעד טפַאשלעזעג רעד ךרוד ןרָאװעג טרעייפעג זיא סנטצעל

 .ןָאקיפארט 'ה טנעדיזעדּפ ריא ןופ םואעליבוי רעקירעי-פּפ

 "ליה

 ךָאנ ,טייצ רענעי וצ זיא וי 'ה =:

 עשירפ ןעיצוצניידַא ןיא וטפאשלעזעג

 .רעדילנטימ

 עשירפ .ַא ןביײהעגנא ךיז טָאה סע

 -רַאפ , ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה רימ

 -יִלּו ,"ןטפַאטסעזעג עשידיי ןופ דנַאב
 ןבָאה א וה קא?

 ידו ןשןמאנרַאפ ?עיצעּפס ךיז

 א ךוא (=הימרָאּפעד) ארויפ םירבח

 .שטיוװָאמ

 טָאה טפַאשלעזעג יד

 ַאק
 הי

 שידייב

 -עגפיוא ךס ַא



 טנאקיפארט

 סָאװ ,טפאשלעז עג רעד ןופ

 ג ו : , .רָאי 95 ןופ ךשמב טו טָאה רע

 רבק םוצו ןעגנערב ןופ טיבעג ןפיוא ןָאומ

 יז .עיל'מַאפ ןָא ענעברָאטשרַאּפ לאדשי
 ןפיוא ,ןטסָאק םוש ןָא ןָאט סע טגעלפ

 .טפַאשלעזעג רעד ןופ ןובשה

 טפַאשלעזעג יד זיא 1939 ביױהנָא ןיא

 רַאפ עסַאק-ייל ַא ןפַאש וצ ןטערטענוצ

 ךוהבסיוא ןטיכ רעטָא .רעדילנטימו יד

 סָאה יז טָאה נירק ןופ
 .ןפעטש

 ךיוא טָאה יירק ןופ טייצ רעד ןיא

 טלעג ךעלטַאנָאמ טקישעג טפַאשלעזעג
 טנידעג ןבָאה עכלעוו ,רעהילגטימ: עריא

 ןופ עיצ יי רעד ךָאנ .רעטילימ ןיא

 טפַאשלעז רעזנוא טָאה ךיירקנַא-פ

 ןיב ,טעברַא ריא ןסיירעביא טזומעג

 "םיחא תדוגא , -- "ליוולעב ןופ טניירפ, / **

 רעד קנאה ַא עקַאט ןוא .טקינייראפ
 ַא טריטרַאפ תמאכ ךיז טָאה גוקיניידַאּפ

 ןופ ץיזרָאפ ןרעטנוא טפַאשלעזעג ענייש

 טנעדיוערפ-ךרע ןטימ וא אקנאק

 .טנַאקיפַאהש

 ןיא ןכָאלשעגנָא ןיא טפַאשלעזעג יד

 ןיא זטפַאשלעזעג עשידא יד ןופ דנַאברַאֿפ

 -:ָא רעדעי ןיא ?ייטנָא טמענ ןוא זירַאּפ

 .דנַאברַאפ ןופ עיצקַא רעטנכייצעג

 ןעכאנ םעד ןעכונעגנָא טָאה יז

 ."ליוולעב  ןופ ףליה-סקלאפ,

 יד ןענָאטהעד וצ טרעװ זיא ףופ םוצ

 ,"ףליה - סקלָאפ עשידייי ןופ םירבח

 ,ימ ךס ַא מימו ןפלאהעגוצ ןבָאה עכלעוו
 םוצ טייצ ןייק שעוועלַאשזעג טשינ
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 ,ארויּפ ריאמ
 (טריטרָאּפעד ) טפאשלעזעג עד ןופ רָאויווער

 םיאצ ןאאא א גגעבכײזטו רט- ןית יירתווא
 -?עוו ןוא טפַאשלשזעג רעד ןופ יובפיוא

 ןרָאװעג ןסירעגקעװַא זנוא ןופ ןענעז עכ
 -וקענמוא: ווא רעדרעמ רו עשטייד

 .ןרעמַאק - זַאג יד ןיא וןעמ
 .רעריסַאק ,(רעטָאפ) םיובנעגיי

 .ןיײטשנעמַאד
 וש

 .דנַאמרַא קַאשז רע

 .טעפ עד .זערּפ ,יקסַאװשרַאוװו

 .טנַאקיפַאהט -- טנעדיוערּפ-ןרע
 .אקנאל -- טנעדיזערּפ הר

 אמשמו
 ג .ט ן

 ּׁש .סאלגריּפש -- טנעדיזערּפ-עציו

 רעס

 .טנאקיפארט -- ראטינאפ .ז

 ֹד

== 

 ר1 2 ײש 5 2 2 0 2 2

 2 א/: נ

 =ז

 טז וז
 עסייבנרע

 .רע 0 עו + =ע

 .שטיווָאמָאלש --
 שטיוועלכעימ --

 :רעדילגטימ - ַארו

 ו/ ןז 34 עג יי יז = ײש

 "םיחא תדונא , טּפַאשלעועג

 ןיא סעמעיסָאס עטסשסע יד ןופ ענייא

 טעדנירגעג ."םיחא תדוגא יד זיא זיזַאּפ

 רעבָאטקָא ןט-29 םעד ןרָאװעג יז זיא

 -איאב ,ןיוועל ,ןַאמרעּפוק 'ה ךרוד 8

 ןעמַָאנ רעדו ןיוש .א .א טשרעפ ,יקסנאק

 ,זנוא 2 טפַאשלעזעג רער ןופ ןיילַא

 לעיצע טרעהעג טשינ ןבָאה ָאד זַא

 ץַאק . טנעדיזערפ

 רעד .טָאטש רעסיוועג ַא ןופ טײלסדנַאל

 -לעזעג רעד טָא ןופ זיוועד רעשיטקַאפ

 ."םירבח לארשי לכ , :ןעוװעג זיא טּכַאש

 -עד ."רעדורב ןיימ זיא דיי לעהשי , ןוא

 -לעזעג רעד ןופ עבַאנפיוא יד זיא דעביר

 -םדוק .ןדיי ןרעי ןפלעה וצ ןעוועג טּפַאש

 טלָאמעד יד ןפלעה טלָאוװעג ןעמ טָאה ?כ

 רעג טָאה טפַאשלעזעג יד .ענעמוקעג-יינ

 -וצ טגעלפ ןעמ .רעדילגטימ 100 טלייצ

 רעד ןיא עציטש רעדילנטיכ יד ןלייט

 עציטש רעד ןופ .קנַארפ 20 ןופ ךיוה

 -עבלא ןוא רעקרעווטנאה ןסינעג ןגעלפ
 יי רידרועפי
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 ןא הלילחו סח ןעוועג זיא סע ביוג

 -םָאס רעד ןופ דילגטימ א ןוא קילגמוא

 יד טנעלכ ןַאד ,ןברָאטשענ ןזיא עטעי

 ןיב עציטש שקילַאמניײא ןא זעמוקַאב ייוהפ

 .קנַארפ 0

 ןעוועג ךיוא זיא עטעיסָאס רעד ייַכ

 עציטש זלייטדַצפ וצ רעטלעג יד .ָאװַאק ַא

 ןשיווצ ןעלמַאז טּפַאשלעזעג יד טגעלפ

 טגעלפ דילנטימ רעדעי .רעדילגטימ יד

 דע;סיױרַא ,עטרַאק-סדיסנטימ .ַא ןבָאה

 שדוח ןדעי ןוא ,רָאי רֶאּפ ןַא ףיוא ןבעק

 יױזַא טָא .קנַארּפ 1850 ןלָאצ רע טגעלפ

 -ימעט ריא ןריפ טפַאשלעזעג יד טנעלפ

 -סיוא זיא סע ןעוו .גירק םוצ זיב טייק

 תדונא יר טָאה .גיהק רשד ןכָארבעג

 ףליה ריא ןופ טרינגיזער טשינ "םיחא

 וישרַא זעד יר ףיוא .טייקיטעט ןוא

 קיטעט ןייז ןגעלפ ,עלעביטש ןיילק ַא ןיא

 ןוא דלַאװ ,יקסנַאקָאיִאב רעדילגטימ יד

 רעדילנטימ יד ןפלעה טנעלפ ןעמ .ץרוק

 יד .טנָאקעג רָאנ טָאה ןעמ סָאװ טימ

 ןעכענרַאפ ךיז ןעמ טגנעלפ ךַאז-טּפיוה

 -עג יד דוככ ןטצעל םעד ןבענּפָא טימ

 רבקמ "יז ןוא דעדילנטימ ענעברָאטש

 .ןייז

 טײנַאב טפַאשלעזעג יד טָאה גירק ןכָאנ

 ןענעז רעדילגטימ ךס :ַא .טייקיטעט ריא

 טלייצ טנייה ןוא ןרָאװװעג טריטרָאּפעד

 טּפַאשלעועג רענַאיצילַאנ
 : טנעדיזערפ

 -נירגעג ויא עטעיסָאס רענַאיציִלַאנ יד

 -נירג יד .רָאי ןט-1928 ןיא ןרָאװװעג טעד

 -ןב ,ּפָאק ןרעה יד :ןעוװעג ןענעז רעד

 -נייא ןוא רעצרעש .;בא- ,קעביצרוק ןויצ

 .ןרָאה

 -טימ 14 ייב ןעווענ ןענייז גירק ןיאפ

 זיא טנעדיזערּפ רעטשרע רעד .רעדילנ

 ןופ עבַא;פיוא יד .ןרָאהנייא רעה ןעוועג

 עקיטייזנגעק ןעוועג זיא עטעיסָאס רעד

 -ָאלנדָאב ראפ ,עקנארק ראפ ףליה : ףליה

 .עטשרע יד ןקקייה -  םידרוי ראפ עז

 -עטש ןוא עטייווצ יד רַאפ דמעמ א ןּכ

 .עטירד יד סיפ יר ףיוא 0

 ענעגייא ןא טאהעג טָאה עטעיסָאפ יד

 ןופ אטיּפַאק-טנורג א טימ עסַאק-ייל

 -טעטימַאק עפערג א
 רעד ןופ רעדילגטימ

 הענ אי צי ל אב

 ט פא ש לעד ע ג
 :סקניל ףיוא סטכער ןופ
 -עג) דראב =  ןציו סע

 -אראמ ,(טסעּפאדוב ןריוב
 (גרעבמעל ןריוּבעג) אד
 פע ,(ווושעזר) םיובלא
 ןויצ-ןּב ,(ווָארטסָא) ןיוטש

 : סע .(יטוק) קעבצרוק

 , קאנאס) באר -- ןעייטש
 -טשָאמ) העמש ,טכעה

 -עוּפ) ןווטשדלָאג ,(ץסוש

 םאזלאב -- וייר רעטייווצ רעד ןיא .(עקָארק) רענערב ,(קראוו

 תואוולה יד ןופ סיורג יד .רפ טנזיוט 0

 טיול ןדעי --- טריסקיפ ןעוועג טינ זיא

 -טנורג רעד ביוא .ןשינעפרעדַאב ענייז

 -טימ יד ןנעלפ ,טגונעג טינ טָאה לַאטיּפַאק

 -טימ ענענייא ערעייז ןופ ןעייל רעדילג

 .ןעל

 -ילעג יד ןפלעה טנעלפ עטעיסָאפ יד

 ייז ,ןלױּפ ןיא ןעמָאהנאּפ יד ןופ ענעט

 יד .טלעג ןוא םידנב ,ךעלקעּפ קידנקיש

 -ײטַאכ קרַאטש ךיוא ךיז טָאה עטעיסָאפ

 -שנָאבז יד רַאפ עיצקא רעד ןיא טקיל

 .רענ

 טאהעג טָאה עטעיסָאס רענַאיצילַאג יד

 -קָאד םענעגייא ןא עיציזָאּפסיד ריא וצ

 ןבילוצ .סנרענעלפ ןוא קיײטּפא א ,רעט

 רעּפָאט ןוא ,(ץילראג)

 םיובלא רעדנַאסקעלַא

 ןטפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאפ ראי ןעצ

 -רַאפ טרעוו סע .רעדילגטיס 60 זיב יז

 טפלעה ןעמ ןוא תונמלא עציטש טלייט

 .סנַאקַאוו ףיוא רעדניק ןקישוצקיורַא וצ

 ןופ רענייא .ָאװַאק ַא ךיוא ָאד זיא סע

 -טימ עטסנבעגעגדעביא ןוא עטסטלע יד

 רעה רעד זיא ןא ביֹוהנֶא ןופ רעדיסנ

 -נייא ןראוװעג זיא רעכלעוו ,יקסנאקיאב

 םעד ןיא טייקיטעט ןייז רַאפ ןבירשעג

 א וי רעד ןופ ךוב םענעדלָאג

 ק טנעדיזערּפ :ןרעהעג טעטימָאק םוצ

 0 ,דלַאוװ .מ טנעדיזערּפ עציוו ,אּפיִל

 -קעס ,יקסנאקָאיִאב רעריסַאק ,יקציווָאּפ

 .אדוקס רעלָארטנַאל ,דענשטנעל רַאטער

 ןוא ןרָאהנייא טנעדיזערּפ ןופ םוקמוא

 -נעמ טינ זיא ,רעכיב יד ןופ גנוטכינרַאּכ

 סלאפנלא .ןרעפיצ ןייק ןבעגוצנא ךעל

 -ָאס רענַאיצילאג רעד ןופ טעבדא יד זיא

 יד ןוא עוויסנעטניא ןַא ןעוועג עטעיס
 .עקידנטיידַאב ןטַאטלוזער

 ןָאזרעּפ טדעדנוה ייב ןעמנעז גירק ןיא

 לייט .ַא .עיצַאטרָאּפעד ףיוא ןעמוקעגמוא

 ןענעז רָאּפ א ,טריזיליבָאפ ןטוועג זיא

 -אש עניילק יד .טנָארפ ןפיוא ןקַאפעג

 -ַאװש עריא טימ ךָאד טָאה הטילּפה תיר

 -עג -- ךעלגעמ סָאװ ןָאטעג תוחוכ עכ

 ןוא עטריזיליבָאכ יד רַאפ ךעלקעּפ טקיש

 .סעילימאפ עדעייז ןפלָאהעג

 -ילַאנג יד ןיא גמויירפאב רעד ךָאט

 ןרָאװעג טלעטשעגקידוצ עטעיסָאפ רענַאיצ

 ,םיובְּלִא ,רערנאסקעלַא ןרעה יו ךרוד

 -אמ ,ץקיטשּפע ,קעבצרוק ןויצ-ןב ,באר

 שטיווָאקמונ ןוא קריט ,דָאר

 -ַאיצילאג יד טלייצ גָאט ןקיטנייה ייב

 -רע ריא .רעדילגטימ 110 עטעיסָאס רענ

 -- ןעװעג ןיא טעברא עטיינאב עטש

 -רעדנאוועגנייא-יינ יד ראפ דנָאפ ַא ןפַאש

 טָאה עטעיסָאס יד .ןדיי רענאיצילאג עמ

 סעילימאפ עשידיי 800 רעביא ןּכלָאהעג

 רעדילגטימ-טינ) עטרעדנַאוװשגניײא - יינ

 ןריזילַאגעל וצ (טפַאשלעזעג ףעזנוא ןופ

 ןענעדרָאנייא וו עיצַאוטיס רעַײז



 -וצניא ףיוא טלעג קילנבעג ,ךיז

 ,ץלא ןוא ןלאירעטַאמ ,סענישַאמ .ןפיוק

 ךיז ןּבָאה ןשטנעמ יד סָאװ ןיא
 טקיט

.=! 

 -יונענ

 ה ןיימע נלצ 0 ײ
 יז

2 
 4 ם -{

 אס רענא
 עבַאפליפ ךָאנ ,טָאה

 עקירעמא ןיא עטעיס

 דוצ ,ןצנעווהעטניא

 -םיוא עפירעביא עלַא יד ןענעז ,טקיששג

 -טימ ענעגייא ןופ ןרָאװעג טקעדעגנ ןבאג

 יה רענאקירעמא יד .ןעל

 .טלעטשעגּפָא ,ןרעיודאב ןּפיױדג !רווד- *

 ןופ ענעמוקעג ןטסיװיטקַא עּפורג ַא

 יז עכלעוו ןיא ,תיסיפת יד ןופ יליוב

 ןרעטנוא טּפַאשרעּפרעק ַא ןיא טקיניײא
 קָאד ."טצ אנָאדטאּפ רעווארע !שז זָא , ןעמ ינ

 ק דוד : ןעוועג ןנן:עז

 רעטלא רעטוװורּפעג

 רעלדא סקַאמ

 גנוציטשרעטנוא יד .רעדו

 עלַאקַאל : ןעננוטכיר ייווצ ןיא ןעננאגעג

 ןעגנוזייוורעביא-טלעג ןוא ףליה

 ןליוּפ

 עלַאקָאל יד

 2 = ,מקַאטנַאק-כטעב

 טנעלפ עקיטפרעדַאבומיזנ יד תבוט? .וו.א

 ?רָאפ ןענעדרָאנייא ןייראפ רעד

 .רעלעב ,סעימעדַאקַא

 ךיז ןבָאה גירק ןופ ךורבּפיוא ןבימ

 טישואננא קיליװיירֿפ רעדילגטימ ליפ

 רענַאיצילאג

 נַאמרעּפ
 י ה/ ווו
 ןעימוק -ע וו

 -קע עטעיסָאס
 ,(ךָאװטימ ןדעי) ץנע

 -נַאװעגנייא-יינ וצ רדסכ
 ו = רע ; ךיז !קיטיונ עכלעוו א

 טייקבעלנעמ ןו טרעפ אד יד ןיא .ףליה ןיא

 ןופ רעדניק 21 .ןגעקטנא ןדעי ןעמ טמוק

 -עגסיורא ןעמ טָאה עט ומ אוועגנייא יד
 טָאה סָאד .ןסנַאקַאורעמוז ףיױא טקיש
 .רַּפ טנזיוט = טסָאקעגּפָא עטעיסָאס רעד

 2 יא

 ךיוא .קנארפ

 גע ךהוח

 זיא עמוס עקיזָאד יד

 ענעגייא

 ןַאמרעקוצ : טנעדיזערפ

 -עלטיה ןגעק ןפסעק וצ יימרא רעד ןיא

 טנָארפ .ןפיוא ןקַאפעג ןענעז ?קינייא .םזיר

 -עג-סגירק ןיא ןירַא -- ךס ַא ןוא
 -וקִא רעשטזיה רעד תעב .טּפַאשנעגנַאֿפ
 רעדילגטימ עקידננלַאפ ךיז ןבָאה עיצַאּפ
 רעג טימ סנַאטסיזער רעד ןיא י טקילייט אַאכ
 ,ןַאמרעקוצ ,קיבלעק : טנַאה ןיא רעװ
 ,גרעבכָאה לראש ,ןאמיינ ?רַאש

 -טימ 15 ייב .ץנימניילק רעזייל ןוא סקופ

 ןע רעד .ןרָאװעג טדיטדָאּפעד ןענעז רעדילג

 1 .ןעמוקעגכוא זיא

 ןָאמיס

 יז ןופ ליפ
 0 ןוב קיט

 רעדיוו ןעמונעג ענעמוקעגקירוצ לֶָאצ ענ

 יה ןרעדניל וצ ליש ןטימ ןריזינאג-א ךז

 ןופ יייי .םימותי ןוא תונכלא יד

 -טַאזרַאפ-סגנודניהג רעטשחע רעד
 -ימָאק ַַא טריאזטיט

 קרעװכָאה :ןענַאזר;; ש

 ןַאמרעקוצ ,(.רקעפ) רעלדא א 3
 -ניילק רעזייל ,סקופ ןָאמיס ,(רעליפ

 סקַצמ ןוא קיבלעק ,נרעבמורב לרַאש א

 לסנָאק

 לב עקידנגּפָאפ ןופ טעט

 טנזיוט 70 ןרָאװעג טלמאזעג זיא סע

 ןיירַאפ-ספליה רעוװָארעשזַָא --

 -ָאס יד טריפ ,ךָאנ ךיז טעדנעוו סע רעוו

 עטעיס

 .ןעגנומ

 טעוװ עטעיפָאס רענַאיצילאג רעד ייב

 .עיצקעס עשיטאמארד ַא ןרעוו ןפַאשעג

 סע ןוא ןטַאהעּפער !שנדרָאעגנייא ןרעוו סע

 גנולקיװטנַא דע רַאפ ;ןָאט

 טגָאזעג לָאז .טעברא

 צ -ענרעטנוא ןוא ןעגנולמַאז ךרוד יי *י י - * רייד

 ,ןליוו ןייז ןגעק

 5 רעייז

 2 רעדנַאסקעלַא 'ה

 א רעד זַאו

 תמאב טנַיזחַאפ םיוב
 -דימרעדמוא ןייז דאפ חּכ רשיי ןסיווג ַא

 טיילסדנאל ענייז תבוטל טעברא

 יד ּתבוטק .רֹּכ

 עטריט

 -סדנאל עקיטפדעדַאבטיונ ןופ לָאצ יד

 ר שם אוועג יא טייל

 ויִא סע .טעב ט

 .(רקעס) סקוּב ןאמיס -,(טנערי
 -ךַא סקַאמ ,(רעריסַאק) ןַאמלעמ

 -ניילק ןָאעל ,הו יי דרַאנרעכ ,רעל

 טנעהעק ב

 ע ןבָאה ,עקירעמַא

 טנזיוט 125 ןופ עמוס וע יד טקישעג

 ךיז טָאה רעטעּפש ןכָאװ ריפ טימ .קנארפ

 טייצ רעבלעז רעד ןיא .טרזחעגרעביא סע

 טינ ךיוא רעגיה רעד*טָאה

 ייה א טריוינאגרַא טָאה רע - טורעג

 -הע סָאד ןבָאה עכלעוו ,ןעגנומענרעטנוא

 טנזיופ 290 טכַארבעגניירַא רָאי עטש
 רעבָא ןענייז ןשינעּפרעדַאב יד .קנאר

 סָאד .עמוס עקיזָאד יד ןסקַאװעגועביא

 לעּפַא ןטייווצ א ןכַאמ וצ ןגױװַאב טָאה
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 -עמא ןיא טיילסדנאל רעוװָארעשזַא יד וצ

 .עקיר

 רענאקירעמא יד ןבָאה לָאמ סָאד ךיוא

 -ומסיורג רעייז ןזיוועגסיורא טיילסדנאל

 -נגעקטנַא ,טיײקיליװרעפּפָא ןוא טייקיט

 -עשזָאו עקיטּפרעדַאכטיונ ערעייז קידנעמוק

 -יא ןופ עמוס ַא טימ טיילסדנאל רעווָאר

 .קנארפ טנזיוט 600 רעב

 קנאד ןוא טייקנדירפוצ טימ זומ סע

 רענַאקידעמא רעד וא ,ןרעװו טנעקרענא

 -אב טָאה רעװָארעשזַא יד ןופ טעטיטַאק

 ןופ טיונ יד ןרעדניל ןפלָאהעג דנטייד

 טסייה סָאה .זירַאּפ ןיא טיילסדנאל ענייז

 טעטימָאק רעזירַאּפ רעד זַא ,טינ רעבָא

 ןזָאלראפ ךיז טָאה רעווָארעשזַא יד

 -ייז קידנקוקסיוא ,רענאקירעמא יד ףיוא

 -רעדמוא רעד קנַאד ַא -- ! ןיינ .ףליה רע

 טעטימָאק עסיוועג ןופ טעברא רעכעלדימ

 ,סקופ ,ןַאמרעקוצ .ש .ב .צ יו רעדילגטימ

 -ירַאּפ רעד טָאה .א .א ןאמלעמ ,רעלדא

 יד ןעלּפָאדראפ וצ ןזיווַאב טעטימָאק רעז

 ןופ

 טָאה 1910-1915 ןרָאי יד ןיא ךָאנ

 ןפַאשעג שטיװעלעקנַא קַאזיא טניירפ
 ןגעלפ סע ווו ,ךיק עטסיזמוא ןַא

 -געט ןטייצלָאמ 200 ךרעב ןרעוו טקייט

 ןופ ןטנַארנימיא עשיחיי עכערָא רַאפ ךעל

 רע טָאה רעטעּפש .דנַאלסור ןוא ןקױּפ

 -נַאל ןיא רעטַאעט שידיי ַא טעדנירגעג
 טלייטהַאפ טנעלפ הסנכה סנעמעוו ,יחק

 .טייקמערא רעשידיי רעה ןשיווצ ןרעוו

 -רעּפרעק עשיּפָארכנַאליפ עקיזָאד יד
 עטעיפָאפ , טשרעוצ ןסייהעג טָאה טפַאש

 ןטיברַאפ רעײעּפש "זענָאלַאּפ

 ."לענרעטַארּפ לַאעדיא , ףיוא ןעמָאנ

 ריא
 זאא
 קא

 ןופ פעדיינש ַא ,שטיװעלעקנַא טניירפ

 -לָאס רעשיסור רעטשהנווורַאפ ַא ,ךַאּכ

 -יוצנַארפ רעד ןּופ רעקיליוויירּו ַא ,טַאד

 ןייז רַאפ ןעמוקַאב טָאה ,ײמרַא רעשיז

 -יזערּפ סלַא ,טעברַא דעקיהשפנ תריסמ

 עטשיסָאס רעטנַאמרעד רעה ןּווּכ טנעה

 -עמ םענעדסַאג ַא ,רָאי 19 ןופ ךשמ ןיא

 גָאט ןקיטנייה !ןזיב .ןדעפיצ רענַצקירעבא

 -ימ 1 עסַאק רעד ןיא ןסָאלפעגניירצ זיא

 .קנארפ טנזיוט 900 טימ ןָאיל

 ךָאנ דלַאב זיא עמוס רעקיזָאד רעד ןופ

 ןרָאװעג טקישעגסיורא גנויירפַאב רעד

 .רּב טנזיוט 480 (לָאמ 3 ןיא) ןליוּפ ןייק

 -סיורא טָאה ןייראפ רעוװָארעשזַא רעד

 -רעּפ 10 ןרענאל עשטייד יד ןופ ןעמונעג

 ,םעד ץוח .ןבַאגסיױא עֶלַא קידנקעד ,;ענָאז

 ןעמוקעגניירא ןענייז עכלעוו ,ןַאמ 20 ַא

 ןופ ןעמוקאב ןבָאה ןעלטימ ענעגייא טימ

 .ר ע ד ע י קנַארפ טנזיוט 40 זיב 0

 ןיא רעדניק עניילק טימ סעילימַאפ רַאפ

 טגרָאזַאב ןעוועג ןיוש ןעמוקנָא רעייז ייב

 לייט רעטסשרג רעד .ּפָאק "העביא ךַאד ַא

 טנייה ףיוש ןענעז ןשטנעמ עסַא יד ןופ

 ייז ןופ עסיוועג .ןוצנעמעלע עוויטקודָארּפ

 ןוא טעטימָאק ןיא ןיילא ןיוש ןטעברַא

 .ערעדנא רעטנוא ןיוש ןציטש

 -נוא רעדיוו זוכ טייהנגעלעגנ רעד ייב

 -מוא יד ביוא זא ,ןרעוו ןכָארטשעגרעט

 -נייא ןרָאװעג ןענעז רעדעדנַאוו עכעלקילג

 טּפַאשלעועג רעקסנַאק
 שטיוועלעקנא קַאזיא : טנעדיזערּפ

 -עמ  ַא ,"עילַאװעש עד ַאורק, ַא ,לַאד
 ןופ לַאדעמ ַא ,"לַאיסָאס טירעמ, לַאה

 ַא ,"?ליוויס לָאדעמ , ַא ,ץיירק

 ע זעסנאהפ קילבופער, ןופ לַאדעמ

 -רַאַכ ןופ םָאלּפיד-ןרע ןַא ןוא ?ינָאלָאק

 ןיא ןמפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאב

 ןטיוה

 ןופ טעטימָאק רעד

 .טפַאשלעזעג רעד
 ןופ
 סע :סקניל
 ,ןאמרָאק ,רעשזירק
 עקנא קַאזיא ,אקטוג
 ןוא ,שטיוועל
 ,םולבנעזַאה ,רעש רעה
 ןעייטש סע .ןאמרעבליז
 -אז ,יקסנישטנעב --
 -אז ,ָאריּפאש ,יקצול
 -יּפש ,ןאמרָאק ,יקצול
 ,ןאמטיוה ,קינלאט

 ,ןאמסייוו ,רעעש קאשז
 ,רעדלאשאפ ,םולבנעזָאר

 וקצולאז ,גינעק
 .גרעבדלָאג

 יורפ

 ןטּפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאפ רָאי ןעצ

 סע זיא ,ןשטנעמ ששוװיטקודָארּפ ,ענעסעזעג

 ןופ טיײלסדנַאל יד ןעקנַאדרַאפ וצ ליפ

 יצ !בָאה עכלעוו ,עדַאנַאק !וא עקירעמצ

 טימ עיצואזיוװײטקודָארּפ רעקיזָאד רעד

 -עג ןבָאה ייז סָאוװ ,םעד ךווד ןּכלָאהעג

 -נַארגימע יינ יד רַאפ ןענישַאמ טקיש

 .וָארעשזָא ןופ !עט

 רעד .טצעזעגרָאפ טרעוװ טעברַא יד

 ַא ןיא ןיידא טערט ןייראפ רעווָארעש:ָא

 -יפ טָאטשנָא :ףליה ןופ עידַאטכ רעייט

 רעטציא רע טפאש ףליה רעשיּפָארטנאל

 ןֶא ןריפ סע רעכלעוו טימ ,עסַאק-ייל ַא

 -דלָאג ןוא רעלדא ,רעלפערט : טניירפ יד

 -וצצ טניירפ טרעוו קעווצ םעד וצ .םולב

 ידכב ,עקירעמא ןייק טריגעלעד ןאמרעק

 ןיא ,עיצקא עקירעהעג ַא ןריפוצכרוד

 .עסַאק-ייל יד ךיז טקיטיונ סע רעכלעוו

 -אזעג ןיילַא טָאה ןאמרעקוצ טניירּכ

 -ניק רעד רַאפ .רפ טנזיוט 80 ייב טלעמ

 -עג ןענעז ליפיוזַא רעפעגמוא -עיצקַאהרעד

 ,סקופ טניירפ יד ךרוד ךיוא ןרָאװעג ןפַאש

 .םולבדלָאנ ןוא לעִידַא

 ןרָאװעג טלייוועג זיא רע ווו ,ךיירקנַארּפ

 .רעציזרָאפ - ןרע סלַא

 00 ןרָאװעג רע זיא 1947 רעטניוו ןיא

 .טלַא רָאי

 טניירפ טעדנירג 1924 ןיא

 ז ;אק עכעלטנגייא יד שטיוועק -ָאס רעקפ



 טקסנאק
 עי

 טנעדיזערּפ זיא רע רעבלעוו ןופ ,עטעיק
 עטעיסָאס עקיזָאד יד .גָאט ןקיטנייה זזיב

 ,סנרָאטעּפיק .עמערָא ןפלעה טגעקפ

 ,טלשג-הרי ןרילונער ,םינקז ,תולכ

 טָאה ןוא עקנַארק וצ סנדעטעקּפ ןקיש
 2פ סָאװ .עקַאק-ײל א טעדנידנעג

 ד ןיא תואוולה ןבעגסיױדַא

 רעה .קנַארפ 0

 -עגייא ןופ ןרָאװשג ןפַאשעג זיא עסַאק

 ןענעז ןשטנעמ עהעטלע .ןעלטימ ענ
 לָאצּפָא-סדילגטימ ןוּכ ןעוועג טיירּפַאב

 רעד ןופ רעדנירגטיפ יד

 רעדירב יד :ןעוװעג ןענעז עטעיסָאּפ

 םוחנ ןוא ןאמאלאק ,לשרעה) ָאקלַאב

 -עיַאש לסָאי ,יקצילאז והילַא ,(בייל

 ןוא ץנַארעמָאּפ ,רעמיווש לסָאי ,שטיוו

 .קינווָאדָאימ

 לצַאלוװ ןופ טניירפ , -- םפַאשלעזעג

 -עגקעווא ןענעז רעדנירג יד ןופ ליפ
 .םיחצור עשפיידו יד ךרוד ןהאוועג ןסיר

 רעד ךרּוק ,זיא קנעדנָא רעייז רַאפ

 טקעטשעטקעװַא ,סעטשיסָאס פי גרָאז

 םלוע תיב יא טונעמונָאפ א 6

 עמ = ןופ ןטסָאק יד .עסָאינַאב ןופ

 רעד ןופ ןראוועג טקעדעג זייוולייט ןענעז

 .קכ ןיא עטעיסָאס דעקסנָאק

 דעלעקנַא טניירפ ןופ ףליה רעד טוט

 ןט-1958 ןיא זיא ,יורפ וי 7 שבו

 -רַאפ ןוּכ ךיק יד ןרָאװעג

 יר ףיוא ןטפַאשלעזעג .דיי יד ןופ דנַאב

= 

 -ַאס רעקסנָאק ןופ דולגטיס --- רעלמיז

 129 "קעווַא

 יורי ןייז ראת יסוד טיראא  ךיאא  התירזעי
 ט7 ִט גאנ2 =-- ר - = ןיא עטעייס

 -יאע-ו-- יאר -מד ףסרוח דרוזירזוי 6 לא יו ת חד!
 נא-וכ-טַאק רעד ףליה רע צנַאניפ רעס

 שטיוועלעקנַא טניירפ טָאה גנויירפאב
 ,שטיוועלעקנַא טטיירפ טָאה גנויירפ

 נאדג דערכלַא טניירפ טימ ןעמאזוצ

 ַא ןופ גנופַאש רעד ייב טקריווענטימ
 -ייק א ןופ ,רעזייהדעדניק ייר רעצנַאג

 ננוצהבשרעטנוא - טלעג ןופ  ,עפַאק

 רַאפ .רפי טנזיוט) עטריטרַאּפעד רַאפ

 ענעגנַאפעג - סגירק רַאּפ ןוא (ןדעי

 -:ַאּפכיד ַא ןופ יש רַאפ .רפ 800)

 -רַאַפ - קראטש רע /קיטנייה רעד ןופ

0 

 . ןָאינוא, רעקיטעטפ ןוא רעטנייווצ

 "קעווַאלצָאלװ ןופ טניירפ, טפַאשלעועג

 -שָאלװ ןופ טניירפ , טּפַאשלעזעג יד

 ןיא עטסטלע יד ןופ ענייא זיא "קעווַאל

 ןיא טעדנירנעג זיא יז .ךיירקנַאדפ

 .רָאי ןט-4

 -טעיּפ :ןעװעג ןענעז רעדנירג עריא

 -רַאש ,יקסווָאלימס ,ןָאדַאב ,יקסווָאקַאר

 טָאה טפַאשלעזעג יד .א .א םיובנענעב ,עק

 .רעדילגטימ 1920 טלייצעג גירק ןרַאפ

 טָאה סא ענ יד סאו ,ןליצ יד

 רַאפ ףליה : ןעוועג וענעז ,טלעטשעג ךי
 טיונ ןופ אפ ןיא רעדילגטױס עהיא

 ןיא לַאּב ןטצעק ןיא .טייהקנארק רעדָא

 ,לעגרוט סירָאמ
 (טריטרָאּפעד) .רעציזרָאפ רענעזעווע

 טפאשלעזעג רעד ןופ רעציזרָאפ ,רעבליז

 -טימ ַא. עקידנטיידַאב ַא ןעוועג ףליה יד

 טיײהקנַארק ןופ לַאפ ןיא טנעלפ דילג

 ,ןרעוו טגרָאזַאב טפַאשלעזעג רעד ךיוד

 טימ ךיוא -ָאנ ,רעטקָאה ַא טימ רָאנ !טװנ

 טימ -- קיטױנ ביוא ,ןטנעמַאקידעמ

 ףיוא : ַארטשַאב - ָאידַאר

 עס ףיוא ןקישסיױורַא

 2 == + 41 ןצש וו =

 ןציטש ךיוא טנעלפ טפַאשלעזעג יד

 יו ,ןטּפַאשלעזעג ערעדנַא ןופ רעדניק

 ןוא "ןַאּפנַא זָאנ רופ , ,"רעלאקס ינָאלַאק,

 סע .ןדהֶא - רעטעברַא ןופ רעדניק יד

 זיב 800 ןופ ןרָאװעג ןבענעגסיוא זיא

 טפַאשקעזעװ רעדעי רַאפ קנַארּפ 0

 .רעדניק רַאפ

 -לעזענ יד טָאה רָאי ןט-1996 ןיא

 ַאלצָאלװ ןופ טניירפ , טפַאש

 8 רַאפ ןליוּפ ןייק טלענ טקיש

 יד רַאפ ןוא קעװַאלצַאלוװ ןיא ןסעצָארּפ

 .1998 ןיא דענישנאבז

 טגעלפ טפַאשלעזענג יד סָאװ ,רעלעב יד

 ןענעז ,יעכרָאידו יעלַאּפ !ןיא ןענעדרָאניײא
 ללכב .זירַאּפ ןיא עטסנעש יד ןופ ןעוועג

 -צאלוװ ןופ טנזירפ , טפַאטקעזעג יד זיא

 -נָא רעיײז ןעוועג זירַאּפ ןיא ?קעװַאל

 .ןעזעג

2 

 רעד בילוצ ,טעברַא עלעהוטלוק ןייק
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 ,ןטנעמעלע עסיוועג ןופ טּפַאשרענ;עק

 .ןרָאװעג טהיפעג טשינ זיא

 ןעמ טָאה גירק ןופ ךורבסיוא םייב

 רעדילגײימ עטריזיליבָאמ יד ןפלָאהעג

 -וקִא רעד תעב

 -ענּפָא ןעוועג טייקיטעט עדעי זיא עיצוַאּפ

 סעילימַאפ ערעייז ןוא

 גטלששש

 טפַאשלעזעג יד זיא דָאי ן3-1946 ןיא

 גָאט וצ .ןרָאװעג טלעטשעגקירוצ
 ףליה רעסיוא .רעדילגטימ 60 יז טלייצ

 האפ ,עטרעדנַאװעגניא- ינ יד רַאפ

 -טע ןדָאװעג ןבעגעגסיוא זיא סע עכלעוו

 טנייה

 -רעד זיא ,קנַארפ טנזיושפ קיסיירד עכעל

 .ןרָאװעג ןָאטעג טינ סעסיורג ןייק לייוו

 ,גרעבנעזָאר קַאזיא
 (טריטרָאפעד) רעציזרָאּפ רענעזעוו

 ענעזעוועג

 ןטפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאפ רָאי ןעצ

 -צַאלװ יד רַאפ טנעמונָאט ַא טּפַאש ןעמ

 .םישודק רעקוװַאל

 טפַאשלעזעג רעה ןופ טעטימָאק רעד

 : ןענָאזרעּפ עקידנגלאפ ןופ טײטשַא

 .רעבליז :טנעדיזנידּפ

 קעלָאיּפָאּפ סירָאמ :טנעדיזערּפ-עציוװ

 יקסנַאשטַאק :רעריסַאק

 .לַאגעס :רַאטערקעס

 טסענרע יודפ :דַאטערקעס - ףליהעג

 .קעֶלָאיּפְאּפ

 -ַאק ןַאמלצרווו :רעדילנטימ - ָארויב

 גרעבנעזָאר לימע ןוא לָאר

 "יױַאּפ עד ןַאשרַאמ עד לַאקימַא ןָאינוא;

 טדיטסיזקע ןבָאה : רָאי ןט-1995 ןופ

 עי : ןטּכַאשלעזעג 8 עקידנגלא

 רַאמנָאמ עד רעטנַאקָארב ,ליווקעב עד

 -עו סָאד .ןַאוא-.טס עד רעטנַאקָארב ןוא

 סעטעיסוָאס עהשדנוזַאב 2 ןשוועג ןענ

 ןופ רעדנירג יד .גרַאװטלַא טימ רעלדנעה

 -רעבאה : ןעוועג רעטשרע רעד

 ןוא ףלָאװ דעקרַאטש ,(טנעדיזערּפ) ץירג

 -- רעטייווצ רעד ןופ .שטיווָאדדנאסקעלַא

 ןוא יקסנילאק ,(טנעדיזעֹוּפ) ןַאמסוז

 פדנעמ -- רעטירד רעד ןופ .נָאצרעה

 .רלעפנעטשריפ קַאזיא ןוא גדעבדלָאג

 ןענייז

 -עג .טָאה "ליוולעב עד רעטנַאקָארב ,
 .רעדילגטימ 180 טלייצ

 עד רעטנַאקָארב ,

 .רעדילגטימ 0

 ייב -- "ןאוא-טס עד רעטנַאקָארב,

 .רעדילגטימ 0

 רטרַאמנָאמ

 ןבילבעג ןענייז ןכרוח ןסיורג ןכָאנ

 ייב -- עטעיסָאפ רעליוולעב רעד ןופ

 .רעדילנגטימ 0

 -- עטעיסָאפ רעטדַאמנָאֿפ רעד ןופ

 .רעדילנטימ 80 ייב

 ייב - .עטעיסָאס רענאוא-.טס רעד ןופ

 .רעדילנטימ 3

 -לעזעג עקיזָאד יד ןופ ןבאגפיוא יד

 ןיירַאפ)

 ןַאמסוז - טנעדיזערּפ
 .ףליה עקיטייזנגעק ןעוועג ןענייז ןטּפַאש

 -לעוו ,עסַאק-ייק .ַא טריטסיזקש טָאה סע

 -טנכעוו ,עכעלגעט ןבעגסיױרַא טנעלפ עכ

 עקינימרעטגנַאל ןוא עכעלטַאנָאמ ,עכעל

 ןֶא ןוא טנעצָארּפ ןָא -- עֶלַא .תואוולה

 ןבעגעג ןבָאה תואוולה עקיזָאד יד .תוברע

 סרעטנַאקָאדב עמערָא יד טייקכעלנעמ יד

 וצ ,ךַאפ ןייק טַאהעג טינ ןבָאה עכלעוו

 -אק-טנורג רעד .ץנעטסיזקע ןַא ךיז אש

 טי ןיא עסַאק-ייל רעד ןופ לַאטיּפ

 -ענרעטנוא ןוא ןעגנולמַאז ךרוד ןרָאוװעג

 .ןעגנומ

 ןגעלפ סעטעיסָאס עטנָאמרעדנביוא יד

 ייב ןוא תונמלא ,עקנַארק ןפלעה ך'וא

 .ןלַאפ-סקילגמוא ענעדישרַאּפ

 -ייז ןפלעה ךיוא ןגעלפ ןטפַאשלעזעג יד

 -סלדנַאה ןגדָאזַאב םייב רעדילגטימ ערע

 -יונ ןיא ןוא ףליה עשידירוי ןבעג ,ןריּפַאּפ

 .רעקידייטרַאפ ייז רַאפ ןלעטש ןלַאפ עקיט

 יד ךיוא ךיז ןבָאה ,סעטעיסָאפ עלַא יװ

 סע .ָאװַאק ַא טפאשעגנייא יירד עקיזָאד

 -לוק עסיוועג ַא ךיוא ןרָאװעג טריפעג זיא

 -עט ןוא ןטארעפער יװ ,טעברא עלערוט

 ןלאז יד ןיא ןעננומענרעטנוא עלַארטַא

 יד דובָאפ ןוא ליוולעב-ילָאפ ,ירקנַאל ןופ

 .(ןדְרָא רעטעברא ןיא) לּפכַאט

 דילנטימ ַא ןוּכ הוצ תע רעדעי ייב

 (זירַאּפ ןופ רעלדנעהניילק ןופ

 -לעוו ןכַאמ ךיילנ םיא תבוטל ןעמ טגעלפ

 .גנומענרעטנוא זיא סע עכ

 יד ןיא רָאי ןט-40 ןופ ביֹוהנֶא ןיא

 -וצ ,ןטפַאשלעזעג יירד יד ןופ טייקיטעט

 טלעטשעגּפָא ,תופידר-רעלטיה יד ביל

 :ןראװעג

 -טשער יד !בָאה גנויירפַאב דעד ךָצנ

 -לעועג א יירד יד ןופ ךעל

 -ַאפ ןגעו ענארפ יד טלעטשעג ןטּפַאש

 ןרָאװעג טריפעג ןענייז סע .גנוקינייר

 ,לירּפַא טַאנָאפ ןיא .ןעגנולדנאהרעטנוא

 -עגדנַאטשוצ גנוקינייראפ יד זיא 7

 .ןעמוק

 גנוקינייראפ רעד ןופ ןרָאטַאיציניא יד

 ןוא ןַאמסוז ,סייוו קַאזיא :ןעוועג ןענייז

 ליפ טהעפּפָאעג ןכָאה עכלעוו ,רעכָאט

 ןופ גנוריזילַאער רעד רַאפ ימ ןוא טייצ

 .יידיא-סטייקינייא רעד

 -ָאס רעטקינייראפ רעקיזָאד רעד ייב

 לאקימא ןָאינוא,, ןעמָאנ ןרעטנוא עטעיס

 ַא טריטסיזקע "ירַאּפ עד ןַאשרַאמ עד

 ןופ לַאטיּפַאק-טנודג ַא טימ עסַאק-ייל

 .רפ טנזיוט 0

 רעד ןוא ןבשגעגסיורַא !ןרעוו תואוולה

 -ַארּפ ןָא .רפ טנזיוט 18 זיב 10 ןופ סיורג

 -ארפ יד טייטש סע .תוברע ןָא ןוא טנעצ

 .תואוולה יד ןרעכערגרַצפ ןגעוו עג



 לָאמקנעה ַא ןפַאשעג זיא ,םייוו קַאזיא

 -נביוא יירד יד ןופ םישודק 760 יד ראפ

 ןט-18 םעד ןעמוקעגרָאּכ

 ןופ סעיצאגעלעד ןופ טייהנזעוונָא רעד

 -רא, יװ ,סעיצאזינאגדא ענעדישרַאפ
 -ַאכמָאק עדייב ,"עסערפ עיינ ,ןאינ - יוד : אי גיד 1 =
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 שטוטריקטררוא - ןעלנאי-זר
 םבורע םנַא עבכעמטיטעמס א שיגַצ

 א-ש= ועו

 ששיזי

 -דואות יא
 = יב

 ןקיטסעפ
 -עג ןשירוַאטנעמַאקרַאּפ ןפיוא ןקיטקעפ

 -זרריוא היד רעה
 -קַאעה ע,=- 10
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 ןאר- ואת וו-ס ד טי יי 2
 ןי= ֹס = !| == =

 -רמשתיהאשה - 'האאה יוד
 עי עא = ויי = 1

 ע סעיצַאט ,רַאורבעפ ןט-9 ןופ

 ,רַאװװםעפ ןט-12 !ופ קייהטש רעניימ
 .ןוהכז ןיא שיירפ ןעמעלַא ייב ךצנ ןענעז

 -מַאזרַאּפ + ,ןעגנוטימ ןופ .טזיורב יאת/ יזוװרה
 יד .סעיצַארטסנַאמשד -

 - םקל לֶאֹפ

 ןעפ װו ,ןלאז-כגנוקאז טריטוקסײד
 -יטילאּפ "ד ךקפט פַאשנהוייל הא טסנרע

 .ףופהננרפ  טוע
 "= 2 עש

 הר טטסאב ר טא הסכם
 -ערעטנירַאּפ םלו ןטיירב זע

 ,קיטילאּפ טיפ זיולב טשינ ךיז טר ריורא גראוה ליירר קריאיי יז ידי

 16 גלאגר= רווהר אגירג 6 טאאדאת ןא6 הרי
 ךָאג גנַארד ר קרַאטש א ןַארַאפ זיא סע

 ץנעגילעטניא רעשיז

 .קלָאּפ םענופ ןשינעפעדַאב שקיטסוייג יד

 הָאסעפָאהּפ ,ךיז טנָאמרעד סע

 ןרָאװעג טריטראפעד רעטעּפש ,ןַאמ

 טלַאה ,ןעמוקעגקיהתצ טשינ ןוא דיי סלַא

 ןַא ןיא טַארעּפער ַא

 זיא הׂש .עפַאק ַא ןופ

 ןא ריניינ טױס טקוק

 טהשה עי

 רעד רָאנ זַא ,ןשייטש

 סלא .ייס ןצישַאק ןוצ ייז הוכב זיא
 סָאװ ,סעיינ יד .ןדיי סלַא ייס  ,ןשטנעמ

 ,הנידמ-רעלמיה רעד ןופ טמוקַאב ןעמ

 -ַאה עשיזתי יד .ליונ טיס ?ופ ןעטעז

 ,רענישטשעל ּב

 עיצַאיסָאסַא רעד ןופ רעדנירג

 -ַאה ןשטנעמ-סקלָאב יד ,סעקינשיַאּפער

 ןיא ויטקַא ץנַאג רעבירעד ךיז ןקילייט

 טייז רעד ףיוא עינַאּפמָאק - לַאװ רשד
 ות

 טנָאדפ-סקלָאפ םע ='-5

 ןייא לָאכ ןטשרע

 ,ךיירקנוצרפ
 עג עשידיי = סע

 -יײטַאב

 -עג ןופ עיצַאיסָאסַא - םקלָאפ

 ןוא ןט-11 ןופ רעפו:עק-טנאהּפ

 ַאכסידנַאה
 ןיא ןרָאװעג 58, יטעחנירגעג זיַא

 -נעעכױק רווא ןופ ושטאיציניא רעד

 יא רענישטשעל ר .;יוטדוו דת
 ןוֿפ ,רע-יש םוש = שם2ע יוערפ

 ןרָאװ עג טציטש וװ ילול ןוא טיירה ףכית וטנ ןרשרלראע - : ֹת

 יז .דנצרא ןומ-12 ןוא ןט711 ןופ ףליה
 בן יע יד
 -עאש" ןדילגטימ 3

 -עד ןיא ןֶא ךיז .טסיגש טי
 תיזא ךיז טקילײטַאב ןוא עיצַאיס א סצ

 ןופ ןבעקפ ןשיטילַאּפ ץיא ןפוא ַאזַא

 .ךיירקנַאהּפ

 עיצַאיכָאסַא רעד ןופ רעטנעצ רעה

 ױא ןַאהָאטסער

= 2 : '+ 
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 םעד ןיא  ,ןַאוטנַא 0

 ןופ ךיז ןבָאה סָאװ .רעטעברַאבשמ
 טומ רעייז טימ ןבויב

 -ירָאטסיה יה ןיא טייג ןקיינפעדק ןוא

 -ער ןיא ,קלָאפ ןשיזיוצנַארפ ןופ געט עש

 .רע !ד,- אר ענייז ןטעק טלָאװ

 םוצ עינאּפמאק-לַאװ רעד טימ ןהנוב
 -עגטימ טָאה לייטנָא דיא .טַאר-טָאטש

 :רענָאיצקַאעה ןופ הל ויצ+ זקריוו

 ,טַאדידנַאק

 וש ךיז טקיל זויוא יז ייריר

 נַאגרָא קריַאטש
 ייכ רעלופ ןָאּפ

 ןרָאװעג זיא סָאװ ,עיצַאזי

 ייכ ,רעשיודיי רעד ןשיווצ
 רע =טסשוההו י 0 טאב 0 :
 ןעקקעפוצ ועשיהיי - טשינ רעה ןשיווװצ

 ר ר בוד 2
 .טנגעג רעד ןופ גנו

 ףורפיוא ןלעיצעּפס ַא סיױרַא טזָאל יז

 -יהו עשידיי יד טּפור סָאװ ;שזדיי ןיא
 .טנַארפ-סקלָאפ ןרַאפ ןעמיטש וצ רעל

 טפור "!  .גנוקריוו

 ןרעוו סע וו .ןעגנולמאזרַא

 עשיטַאהקָאמעה יד
 ייווא



 .עלעזָאל ןוא ָאיטצק ,טנָאב :ןמַאזידנַאק

 יח ןופ רענייא ףיוא ךיז טנַאטרעד סע

 ,טייצ רעד ןיא ,ןעגנולמַאזרוַאפ

 ,טרערעג טָאה טנָאב ןָאטײרָאלּפ ןעוו

 ןפיוא טקוקהַאפ קרַאטש ךיז אינָצק טָאה

 רע גאז ר ,םלוע ןןטלטַאזרַאפ

 ךיא , :השנישטשעל .ב רעציזראופ םעה

 ראק רעלעג רעה טשו ןדער דלַאב לעוו
 וי ואא
 .רע-

 ףיוא :=קוקעט טשינ ,טייצ רענעי ןיא

 םזישַאפ ןופ רַאפעק רעקידנעָארד רעד

 זַא ,ןטכַארט טנָאקעג טשזנ רענוייק טָאה

 ןדיי ךָאנ ןלעוו ךיירקנוצהפ ץ'א ךיוא

 רַאל עלעג ַא ןגָארט- יצ ןעגניווצקג ןייז
 -עג רעביהעה טָאה עדער סָאינָאק  .עט

 זא םלוש |ןטלמַאזדַאֿפ םעד ףיוא טכַאמ

 -עג זיא'ס .םשור ;קהַאמש - רעיוהעגמוא

 .גנונערָאװ ַא ןעוו

 ,ףנייקיהעווש יד| ףיוא טקוקעג םינ

 ,ןייז וצ רבונ ןעמוקעגסיוא זיא'כ סָאװ

 ןסַאמ:םקלָאפ עש'יהיי יד רעכָא ןבָאה

 ןעניפעג סם ווו ןענַאטשרַאפ טלָאמעה

 ןופ 'ןוא קלָאפ ןופ =ניירפ עתמא יד ךיז

 ַא ןבָאה ייז .עיטַאדקָאטעה רעד קנַאד

 ןפ דנַאברַאפ רָאי ןעצ

 ַאּפמַאק - סגנזדעקקפיוא

 ויטקַאו ךיז עיצַאיסָאסַא

 עטסערג יד .ןלאוו יה

 סע ןעוו ,ןעוועג זיא עיצַאיסָאקַא רעד

 ןבָאה ןהיי יד זַא ,ןזיוועגסיורא ךיז !יָאה

 רעד ןופ .שינ

 ןיא טקיליײַטַאב

 ןפ גנוקידירפַאב |

 טמיטשענ טייהרעמ רעטסערג רעייז ןייא

 .טנַארפ-סקלָאפ ןחַא

 ןקרַאטשחַאפ וצ גנַארד םעניײמעגלַא ןיא

 -עד ךיז טָאה 2 םענופ ןסעדעטניא יד

 תבהמל ןעינַאּפמאק ַא טלקיװטנַא טקָאמ

 ,רעהנעלכיוא יד

 עשידיי יד ןופ  עיצַאיצסָאסא

 ןמ-19 ןוא ןט-11 ןופ רעפמעק

 ,עיצקַא רשקיזאד רעד ןיוא ?ִצ ךיז ן

 יד רַאפ קיטכיוו רעיוהעגמוא זיא סָאװ

 .ו .ןטנַארגימיא עשידיי רעטנזיוופו עקיזָאד

 ,ןעגנולטַאזרַאפ יירו עצנַאג ַא !

 ןצינעוורעטניא זיר עצנַאג ַא טכַאמ יז ןוא

 יד תבוטל םוירעטסיניפ - זרעניא ןיא

 .ריא וצ ךיז ןדנעוו סָאװ ,רעדנעלסיוא

 טנייה ךאנ טהעוו סש

 פ לַאפ רעטנַאסעהעטניא

 : ראי 17 ןיפ דשמ ןיא זיא

 א רעקידנעטש ַא

 יה
 - טנַארּפ
 טפילש

 יורי זינַא ;לרוא

 ןַא .טלייצרעד

 סָאװ ,ןדיי ַא 0

 טעמכ ןעוושג

 ...הסיפת ןייא

 עטרַאק - סדילגטימ

 עיצַאיסָאס8 רעד ןופ

 עבאגפיוא עטשרע סלא
 :ןטקנוּפ יד ןרירטיפ

 רעד ןגעק ףמאק (1
 -עסק ןופ עדנאגאּפָארּפ
 דע סיטנא ןוא עיבָאפָאנ

 : .םזיטימ -רַאפ (9 ןוא
 דנוב םעד ןקראטש
 טיוקכעלרעדירב ןופ
 טעטיראדילָאס ןוא
 ןופ ןדיו יד ןשיװצ
 -אמסידנָארא ויווצ יד

 .(ןזוירק-טָאטש)  ןענ

 ןטפַאשלעזעג עשידיי ן

 או ןִא ךיייקנַארּפ ןייק ןעמוקעג זױא רע

 ןוא טריטסערַא םיא טָאה ןעמ .עזיוו

 טָאה ןעמ ןעוו .הסיפת ןיא טצזעשגניירַא

 רע טָאה ,טזָאלשגסױרַא ;טרָאד ןופ םיא

 .וייוסיוא ןלקיציפִא ןַא טַאהעג ןיוש

 ץהווו טאהעג טשינ טָאה הע יװ תויה

 דרַאפ לָאמַאכאט םיא ןעכ טָאה .ןרָאפ וצ

 -עג רעדיוו ןוא הסיפת ןיא ןציז וצ טּפשמ

 -עג סע ךיז טָאה ױזַא .זייוכיוא ןַא ןבעג
 ,ךיז טייטשרַאּפ .ןהָאי ןוא םישדח גיוצ

 ךיז טנעקעג טשינ לָאמ;ייק טָאה רע זַא

 טָאה רע .ןבשל לַאפהָאנ ַא ןענדרָאניײא

 סָאװ ,טייצ יד .ןטעברַא טנעקעג טשינ

 רע זיא ,ייהפ רעד ףיוא ןייז טגטלפ הע

 ןבעל ןעוועג
 .יירעכ

 -טעב ןוּכ וצ ןעגנוווצעג

 בַאגעלעד .ַא ןופ גנוחטעוו רעד קנַאד ַא

 יד זיא ,םוירעטסינימ - ןרעניא ןיא עוצ

 -רוט 'קיבייא ןקיזָאד םעד ןופ עגנאל

 .ןרָאװעג טהילוער רענווונייא-עמ

 יד זיב טָאה עיצַאיצַאקא - סקלָאּפ יד

 רָאנ ַא ןעמונרַאפ ןרָאי - עיצַאּפוקַא

 -טפַאשלעזעג ןשידיי ןיא טרֶא קיטכיוו

 שטיירב א טריפעג טָאה יז .ןבעל ןכעל

 ,טייקיטעט עקערוטלוק  ןוא ; עלַאיצַאס
 ךס .ַא ןענעז ןרָאי-עיצַאּפוקֶא יד ןיא

 -רָאּפעד טּפַאשלעזעג רעד ןופ רעדילגטימ

 -עציוו רעד ךיוא ייז ןשיווצ ,ןרָאװעג טר'ט

 -ַאפ רעצנַאג ןייז טימ לעַאפַאר רעציזראפ

 דרעהילנטיס ןופ .?ייט ַא .עילימ

 -סיירה יד .:עויעטוארעג ךיז אה טנַאש

 קלאפ ןופ ןיז עטסנבעגעגדועביא ןוא  ,עמ

 -נוא ןיא טקילײטַאב ןיטקַא ךיז ןבָאה

 .טנַאּפוקַא ןגעק ףמַאק ןשידרערעמ
 -יא ןעמענ גנואיירפַאכ רעה ךָאנ טוניז

 וא רעהילגטיפ שנעבילבעג - ןבעל ער

 ןופ טייקיטעט רעד ןקא לייטנָא .!ויטקַא

 ןוא עשיטַאהקָאכעד .עטסנדישחַאפ יד

 .םעיצַאזינַאגרָא עוויסעהגָאדּפ
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 ןָאיס ער רינעװַא טפַאשלעועג
 טנעדיזערּפ

 ךָאפ 4917 ראי ןיא

 טָאה ,עיצַאדַאלקעד רופלַאב

 ןיא .בבושי רעשידיי רעד

 -מורַא קידנעייז ,ךיירקנַארפ

 ןערב םעד טימ טּפַאכענ

 -וצ ןלופננונעפָאה םעד ןופ

 שידיי א ןפַאש וצ גָאז

 -ַאב ,עניטסעלַאּפ ןיא דנַאל

 -לעב ןפיוא ןדנירג וצ ןסָאלש

 -עיסָאס עשיטסינויצ .ַא ?יוו

 ןרָאטַאיציניא יד וצ .עט

 : ה"ה יד טרעהעג

 -ַאר ,קאסאנ ,שטיווָאכורָאב

 ,רעסַאוו ,שטיוװעליסאי ,גרעבנעט

 טעגנירַא ןענעז רעטעּפש .סליק ןוא אנעלעה ;ץישּפיל

 .ץקווַאכ רָאסעּפָארּפ רעטמירַאב רעד ןוא גרובצניג .רֹד

 .ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא טוג טעמברַא יד זיא ביוהנָא ןיא

 -ָאה טימ לופ ןעווענ זיא ןעמ ןוא טלעג טלמַאזעג טָאה ןעמ

 ...גנונעפ

 ןעוועג ביֹוהנֶא ןיא יא עכלעוו ,טעברא יד

 .1921 רָאי ןזיב טרעיודענ טָאה ,םזַאיזוט

 -עט ריא ןהעדנע וצ ןסָאלשַאב עטעיסָאס יד טָאה ךאנרשח

 ןציטש ןוא ףקיה ןבענ וצ טעמרַא ריא טעטכירשג ןוא טייקיט

 .אווַאק א ןרָאװעג טעדנירגעג ךיוא זױא סע .קיטייזנגעק ךיז

 ךעימ ה"ה יד ןרָאװועג ןגיוצעגוצ ךָאנ ןשנעז טעברַא רעה ווצ

 טעטנַאב ,ףלעהטָאג ,קרַאטשו ,יקסאראק ,ןאיווירק ,יקסניזד

 עשיאייטַאּפ םוש ןייק סולשַאב ַא ןעמונעגנָא טָאה עטעיסָאס יד

 .ןריפ וצ טשינ טעברַא

 ןוא ןטכַארט וצ טכער ןייז טַאהעג טָאה דילגמימ רעדעי

 .טלָאװעג טָאה רע ױזַא יו ;שיטַײלָאּפ ןעקנעד

 -עג ןפַאשעג עטעיסָאס רעד ייב ןיא קירוצ רָאי 20 טימ

 ןפיוא עטשרע יד ןעוװעג זיא עכלעוו ,עסַאק-ייל ַא ןרָאװ

 ןבענעג טגעלפ רעדילגטיס עקיטפרעדַאטטיונ יד .ליווקעב

 טשינ ןעוועג יא עסַאק-ייל רעד ןופ ליצ רעד .תואווקה ןדעה

 םעה ןפלעה -- רָאנ ,טייקיטעט עשיּפָארטנַאליפ ַא ןריפ וצ

 ןפיוקנייא טייקכעלגעמ ַא ןבעג םיא ,האוולה ַא טימ דילגטימ

 יד ףיוא ןלעטש וצ םיא םורַא ױזַא ןוא ,םידישכמ-סטעבהוצ

 עג טָאה עמוס עטגדָאבעג יד .קידנעטשסבלעז ןרעװ ןוא סיפ

 .ןרעוו טלָאצעגקירוצ טייצ דעסיוועג ַא ךָאנ טזומ

 -ָאק-רעדניק יד ןציטשרע-טוא ךיוא טנעלפ עטעיסָאס יד

 -טפַאשלעזעגיײמעגלַא םעד ןיא ןעמענלייטנָא ןוא עינָאל

 .עיצַארעדעפ יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע ןעוװ .ןבעל ןכעל

 רעסיוועג ַא ךָאנ רעבָא ,ריא ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז יז טָאה

 ,טעברַאטימ ןופ טייקכעלנעמ ןייק קידנעניפעג טשינ ,טייצ
 .ןטערטעגסױרַא יז זיא

 רעציזרָאפ-עציװ ,יקסנישזדעימ
 ןבָאה .טפאשלעועג רעד ןופ
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 אלענַאה

 -לייטנָא ,דנַאברַאפ םעד ןעלקיוופנא ןוא ןעיוב

 ,גנומענרעטטוא ןוא עיצקַא רעדעי ןיא ןעמונעג

 -ַאב ךיז ןוא ןישנָאבז ,קינילק ,שזנַאטנַאס יר ףיוא ךיק רעד

 ןיא יײמרַא רעשיזיוצנַארפ דעד רַאפ ןאוװַא ןַא ראפ טרעייטשי

 .המחלמ רעד ןופ טייצ רעד

 -טימ 100 זיב טלייצעג עטעיסָאס יד אה גירק ןרַאפ
 לייט א זיא ,הכחלמ יד ןכארבעגסיוא זיא סע ןעוו .רעדילג

 יד .יימרא רעד ןיא טריזיליבָאמ ןרָאװעג רעדילגטימ יד ןופ

 טשינ נירק ןופ ביֹוהנֶא ןיא זיא עטעיפָאפ רעד 6 טשברַא

 -יליבאמ יד ןפלעהסיוהַא טנעלפ ןעמ .ןסירעגרעביא ןרָאוװשג

 :כעלווירב ןיא ייז טוי ןייז 0 םלעג טי רעדילנטימ עטריז

 ןופ העדילגטימ ךיוא ךיז ןגעל

 .וטַארּב ענעדוישהַאפ ןעלידנַאהַאב 6 ןפערט עטעיסאק רעד

 -נַאק רעהׂעי ןרָאװעג ןכירעגרעביא ןזיא דשטעּפש רעבָא

 .טקַאט

 עטשרע יד ןזיװַאב ךיז ןבָאה סע ןעוו ,המחלכ העד ךָאנ

 -ַאב קירוצ ןטערטשגוצ ןעמ זיא ,רעדילגטימ שטעװעטוַארעג

 -דַאפ רעד ןעוו ןוא .עטעיסאק רעד ןופ טייקיטעט יד ןעיינ

 ךיז עכעיסָאס יד טָאה ,טייקיטעט יד ןביוהעגנָא טָאה דנַאב

 ןטייקבעלנעמ עֶלַא טימ קידנפלעהוצ ,טסניד ןיא טקעטשעג

 -ײטַאב ךיוא ךיז טָאה עטעיסָאס יד .ןעיובוצפיוא קירוצ םיא

 -גַאּפסיה ,עינאלאק-רעדטיק רעד רַאפ !עײצקַא רעד ןיא ןטקיל

 יד .רעטנעצהעײצַאזילַאגעל םעד רַאפ ךיוא יו ,עסַאק-ייל ,רעס

 ,רערילגוטימ .עריא ךס ןצ ןדיולרַאפ טטָאה עכלעוו ,עטעיפואק

 ענעגייא טימ רָאנ ,טעברַא ריא טרענעלקרַאפ טשינ טָאה

 טמענרַאפ ,,םענייק רוה טציטשעג קידנעייז טשינ ,תוחוכ

 ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןיא טרָא קיטכיוו ַא רעדיוו יז

 .זירַאּפ ןיא

 עשטייד יד 'װפ ןטילעג ליפ רעייז טָאה עטעיסַָאס רעזנוא

 -עז רעדהילנטיס עהעזנוא ןפ טפלעה ַא יװ רעמ .ןהַאברַאב

 רעביא .ָאד ןביג רימ .עיצַאטרָאּפעד ףיוא ןעמוקעגמוא ןענ

 ןעמענ יד

 ,סילק םַאדַאמ ,קַאזיא סילק ,שטיווָאקרעב ,שטיוועליסָאי

 -ַאמ ,העשטלָאנ םַאדַאמ ,ןייטשדלאג םַא-ַאמ ,ןײטשדלָאנ .י

 -ייז ןוא רעּפָאק ,שטיוועקיסָאי ?עזַאומדַאס ,שטיוועקיסָאי םַאה

 ,ריאמ יקסרַאילטָאק ,רעיאלק ,רעּפוק םַאדַאמ ,ןיז ייווצ ענ

 -טָאג טעקָאּפ ,ףלאדַאו יקסחוַאילטָאק ,לעסרַאמ יקסרַאילטָאק

 םַאדַאמ ,רתפא ןוא ַאידוַאנ ,רעדניק ייווצ ןוא סָאלק ,ףלעה

 בו בוא יװ
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 ןוא טתצוואהאּפ ,ץישפיל ,ןילוגרואמ ,יקכניזדעמהסָאלק

 -עלוש עיקימַאפ ,רעכיגטפירש ,קעסַאוװ ,קרַאטש ,רעטכַאט
 עילימַאפ ,ןאכרעסַאװז םַאהַאס ,ןַאכצייוו עילימַאפ ,שטיוו

 .ףייז עילימַאפ ,ביורטנייוו

 ! קנעדנָא רעייז ערע



 ןמפאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאֿברַאֿפ רָאי ןעצ 244

 "וָאקָארטַאיּפ ןופ רעדניק יד, טפַאשלעועג
 קושטװָאק : טנעדיזערּפ ;יקסוװָאנּפָאס : טנעדיזערפ-ןרע

 -ַאטשַאב זיא עטעיסָאס רעקיזָאד רעד ןופ טייקיטעט יד ןופ ץיֹורָאפ ןרעטנוא ,זירַאּפ ןיא ןיא 1923 רָאי ןיא
 עטעיסָאס יד טָאה גירק ןרַאפ .ףליה רעקיטייזנגעק ןיא ןענ -עיסאס דעװָאקָארטָאיּפ יד ןרָאװעג טעדנירגעג

 .80 ייב --- גָאט וצ טנייה ןוא רעדילגטימ 100 טלייצעג רעקיטייזנגעק ןיא ןענַאטשַאב זיא עכלעוו ,טייקיטשמו ריא .עט
 יפ זירראגם ווי 1 דואקה  ןזוח - ןירראגחזאז דא ראג פ5 =

 ןופ ןימרעט .ַא ףיוא .רֹּכ 800 זיב ןגרָאבסױא טגעלפ עכלעוו 2 א סָאס עקיטציא יד ןפַאשעג ךיז טָאה ,רָאי ןלסחסח2 בי -נוא עטעיסַאס עקיטציא יד ןפאשעג דיז טָא ראו ןיה 59 ,עסַאק-יײל ַא ןעוועג עטעיסָאס רעד ייב זיא גירק ןרַאפ ןיא ןטלָאּפשעג .1931 ראק ןזיב ןטלַאהעגנָא טָאה ,ףליה
 62 : א ; ןט-ד152 זיר "וואקסאדוואומ ןות רעידני ּוד וטסאד + יד

 ןיא עסַאק-ייל רעד ןופ דנָאפ רעד .טנעצָארּפ ןָא ,ןטַאנָאמ 3 ןט-1998 זיב ."וָאקָארטָאיּפ ןופ רעדניק יד, ןעמָאנ ןרעט
 כי יי ייר : ֹנ טנעדיזע- ידיו ' זושא דא

 9 .רערילנטימ ענעגייא יד ןופ ןרָאװעג ןּפַאשעג 1958 ןופ .קושטווָאק טניירפ טנעדיזעדּפ ןעוועג ֹויא רָאי

 ; יב 2 יו .הקאס יוקרוואוה אה טניירפ ---
 טנזיוט 12 טימ טרעײטשַאב ךיז טָאה טעטימַאק רעד זיב 1999 ןופ .סקַאמ יקסװָאנסָאפ טנ 1059

 יב .דרַאנרעב קושטװָאק טניירפ טנעדיזערּפ זיא טנייה
 ,טנזיוט 8 טָאטשנָא ,שזנַאטטנַאס יר ףיוא ךיק רעד ראפ  .הפ

 עשידיי יד ןופ דנַאברַאפ רעד טָאה סע עכלעוו -ניז קַאשז :ןעוועג ןענייז עטעיסָאפ רעד ןופ רעדנירג יד
 זיר םַאשלעזעג

 ער = -נירג קַאשז ,יקסווָאנסָאס סקַאמ ,קישטּפָאק דרַאנרעב ,דעג
 עק וי הרעדייק ןכיאהעג הוא סה העסימא -יכ ,רעגניז ףלָאדַא ,ןיוועל ןָאטסַאג ,ןַאמדעדניל לֵאּפ .,ןַאּפש עד רַאפ .רעדניק ןפלָאהעג ךיוא טָאה טעטימָאק לעד : :

 טלָאצעג טעטימָאק רעד טָאה דניק ןייא ןופ גנוטלַאהסיוא
 רבא ואטארד לעירבאנ

 ןַאמסדנַאל ןטרעדנַאװעגנייא-יינ ןדעי .טַאנָאמ ַא .רפ 0 םַארבַא ,וואטארד לעירבַאג ,ןר
 רפ 2000 זיב ןבענסױרַא טעטימַאק רעד טגעלפ רעד .טגעלפ .שטיוואמאלש

 וטש | .טכ ןשייוויטכוווא ןא
 רעט 9 1 ְל ֿכיוו לשנַא ןָאא

 -עב ,לָאצּפָא-סדילגטימ ןו

 -ערג עקילָאמנײא ןוא ןעגנומענרעטנוא ,רעל

 -עג טָאה לַאב ןייא .ןעגנורעייטשַאב ערעס

 .קנַאהפ טנזיוט-.90 הסנכה

 ןיא רעדילגטיז 0 ראש 70 יד רַאפ

 ר-ת 1 5 = = 2 6
 ןיירּפ ןרַאפ טנעמונָאמ ַא 12 0 2

 טָאה עטעיסָאס יד .קנַארּפ טנזיוט 0 0

 .(ןעיורפ - רענעמ) סָאװַאק 2 טרעיומעגס

 ַא טלמַאזעג עטשיסָאס יד טָאה 1937 ןיא

 : ניירפ יד טריגעלעד ןוא טלענ עמוס עסיווע
6 

 -ָארטָאיּפ ןייק לֶאּפ ןַאמרעדניל ןוא קושטוואק
 -ערַא עקיטרָאד יד ּרַאפ

 ךרעט טריילקענסיוא טָא

 ו= ןעוועג ןענייז רעווָאקָאדטָאיּפ יד

 : ס ינָאלאק , רעד ןופ רעדנירג -ניק ירד ?רעלאק

 דא" עטעיקַאס יד טָאה עטריטרָאּפעד ןופ רעד :1995 ןיא טפאשלעועג רעד ןופ טעטימָאק רעד

 עמוס ַא טימ ןפלָאהעג"וָאקָארטָאיּפ ןופ רעדניק ,(טריטרָאּפעד) רעציירג -- ןציז סע :סקניל ףיוא סטכער ןופ
 .קנַארפ טנזיוט 60 ןופ ,יקסוָאנסָאפ ,(טריטרַאּפעד) רעגניז ,קישטּפאק  ,ןאּפשנורג

 ןפלָאהעג טָאה עטעיסָאס רעװָאקָאהטָאיּפ יד סע .(טהיטרָאפעד) שזאינלעוו ,שטיוועלעשנא ,ןאמרעדניל
 ךיוא זיא יז .סעיצוט טסניא ערעדנַא ענעדישרַאּפ ,אוומארד  ,רעבראג  ,רעוועיארדז ,שטיועלעקנא -  ןעייטש

 יד ןופ דנַאברַאפ , ןופ ןירעדנירגטימ יד ןעוועג וקסווָאקישטנעב ,(טריטרָאּפעד) ץראווש ןוא ,קינשזאדדָאּכ
 ןטפַא שלעזעג עשידיי .(טריטרָאּפעד ) אוו וואקה ה ,(טריטרָאּפעד) 0 י* יי א -

 ם ש=יווָא
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 טננעגמוא ןוא קצַאלּפ טּפַאשלעזעג

 ןיא טריטפיזקע טָאה 1922 'רָאי ןופ

 עשיטילָאּפ רעביא שזַאנָארײַאּפ ַא זירַאּפ

 -ונעגניידַא טָאה רעכלעוו נסעדַא

 ןוא עוואלכ ,קצָאלּפ :טעטש יד ןעמ

 -:ירגעג זיא טַאנָארײַאּפ רעד .,ווָאנַאכעיצ

 ,-ַאמעהלַאוו טניירפ ךרוד ןראוועג טעה

 ;א  ףמַאק ןיא ןלַאפעג ןיא רעכלעוו

 טרעהעג ןבָאה טַאנָארטַאּפ םוצ .עינַאּפש

 טַאנָאהטַאּפ רעד .רעדילגטימ 80 ַא זיב

 -ילֲאֹּפ ןציטש טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה

 ,עטהיט

 ךיוא יװ ,ןקיוּפ זקא עטחיטסערַא עשחמ
 -טסנוקי = ןפלָאהעג לעידעטַאמ

 גנַאקַאב םעד .דנַא .ווצ דעלאמ

 יי ןופ שטיווָאילע

 רעלאמו ןט

 ופ טעבחַא יד
 .טריזינַאגרא טוג

 ןעוועג זיא טַאנָארטַאּפ

 טגעלפ קיטנוז ןדעי

 .גָאט - עיצַאזיליבַאפ ַא ןעמוקרָאופ

 רעביא ןזאלסױרַא ךיז ןגעלפ זייװנרָאּפ

 ַא ןריפכרודַא ןיא רעדילנטימ זירַאּפ

 -עגנייא ךיוא ןגעלפ סע .עיצקַא-למַאז

 -ענרעטנוא ענעדישרַאפ ןרעוו טנדהָא

 .ןעננומ

 ןַאפרעמעצ יורפ זיא 1936 רָאי ן

 ַא ןבעגעגרעביא ןוא ןליוּפ ןייק ןרָאפע

 -ריטסעראו ששיטילַאּפ רַאפ טלעג עמוס

 רעקצָאלּפ יד ןבָאה 1957 ראי ןיא .עט

 עקידנעטשטסבלעז א ןריפ ןביוהע

 ךורבסיואהגירק םוצ זיב 'רעבָא

 עכלעוו ןענעכייצרַאפ וצ ָאד ַאטשינ זיא

 ןטַאטלוזער שרעסערג זיא טשינ

 עגנוא

 ,המחלמ יד ןכָארכשגסיױא זיא סע ןעוו

 ןרָאװעג טײלסדנַאל לָאצ עסיהג .ַא זיא

 ךס ַא ןוא יימהא רעד ןיא טריזיליבָאמ

 ןיא ליישקַא ןוײטקַא ןַא ןעמונעג ןבָאה
 רעד רַאֹּפ קידנפסעק ,סנַאטסיזער רעד

 .ךיירקנַאהפ ןופ גנויידפַאמ

 ןַאכסדנַאק רעזנוא טָאה .ב .צ ױזַא

 -ָאמ ןטשרע ןופ ר ע ב ר עק ם ײהח

 -םיזער רעה ןיא .טפמעקעג ;ִא טנעמ

 ןיא טנַאדנעמָאק ןעוועג ןיא רע .סנַאט

 טימ ,גנוקיײטּפָא יד .רָאיַאמו ַא ןופ גנַאר

 טָאה ,טהיפעגנא טָאה רע) רעכלעוו

 טַאקָאװדַא :טנעדיזער

 -וקִא ןשטייד ןופ טעטצו ייד א טייהפ

 -טּפיוה יד ןעמונרַאפ טָאה

 .שעדרַא טנעמַאטרַאּפעד םעד ןֹופ טעטש

 -עגסיוא ךיז טָאה ףרָאדיינ .ה .רד

 -עג ןיא ,סנַאטסיזער רעד ןיא טנַכייצ

 ןסעזעג ,ןשטייד יד ךרוד טּפַאכענ ןרָאוװו

 -קָאד סלא .ןפָאלטנַא ןוא הסיפת ןיא

 ףליה עשיניצידעכ ןבעג רע טגעלפ רָאט
 טשינ ייברעדי ןוא םירבח עטעדנווורַאפ יד

 ענעגייא סָאר א לָאמנייא

 ,םעק

 ,יקסניוװָאלג רעקירעי-21 רעגנוי רעה

 -רעה ןענעז ןילָאגרַא? ןוא ךַאמג ,ךַאנַאב

 ימ-טעטימָאק עּפורג ַא .רעדילנט
 ,שטיוװָאכַאנַאכ : סקניל ףיוא סטכער ןופ
 ,ןינאריימ .וודא ,ןאמרעמיצ יורפ ,ןַאמרעטוּפ

 .קַאלָאּפ

 -יר .רד .ןשטייד יד ךרוד ןלָאװעג ןסָאש

 -געל ןשיזיוצנַארּפ ןיא ןעוועג זיא קאס
 רענייא ןוא עיוויטיפ דעגַאל ןיא ,ןָאי

 טגעלפ רע וא ןיא עטשרע יד ןופ

 א עטהיטרָאּפעד יד ןפלעהקיורַא ךס ַא

 .עֶלַא ךרוד טצששעג ןעוועג זיא

 ןופ םוקמוא םעד ןענַאמרעד ךיוא ןזומ

 רעייז רעבָא ,טנוי ךָאנ טלָאמעד םעד

 .ץיוושי

 רימ

 גרעטרעבליז רעלאס - טסנוק ןטבַאנַא

 ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה קרַאטש רָאנ

 -נירג ןַאמסדנַאל רעד סנ ַאטסיזער רעד

 -סיוא ךיז טָאה םהרבא דלעפנירג .ןַאוּפש

 רעד ןופ גנויירפאס רעד ןויא טנכייצעג

 .ווירב טָאטש

 -עג טָאה ןעמ ןעוו ,הכחלמ רעד ךָאנ

 ץנאריימ

 ,םיבשות עטלַא

 ליפיוו .ןעזשוקא ךיז טוװורּפ

 ,עקידעבעל יד ןש?װצ ןבילבעג ןענעז

 ר * א ןעוועג ?כה ךס רעד זיא

 רעד יי ןפיוא ןלַאפעג !ענעז ךס ַא

 טהיטרָאּפעד ןרָאװעג זיא לייט רעטסערג

 יבילבעג ןענעז תוחּפשכ ךס ַא ןיא ןוא
 -לעוװו ,םימותי רעדניק ,תונמלא ןעיורפ

 ףליה םוש ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה עכ
 ןשינעלגנַאה ערשווש טכַאמשנטימ ןוא

 .טיורב ןכעלגעט - גָאט ןרַאפ ףיכַאק ןיא
 -גנוי ירפ ַאב-ךָאנ / עימושרע יד ןיא ןיוא

 טיונ יד , טיילסדנַאל ערעזנוא ןבָאה געט

 םוש ןייק טאהעג | טשינ ,עקיטפרעדַאב

 טריטסיזוקע טשזטנ טָאה סע לייוו

 -עג טשוינ) זיא סע

 ,ףליה

 ןוא עטעיסָאס רעזנוא

 יז לָאז כע רעװו וויטַאיציניא יד ןעו

 .ןפַאש

 ןעמוקעג ןעטעז 1946 רעבָאטקָא ןיא

 -סדנַאל עּפורנ ַא ןליוּפ ןופ זירַאּפ ןייק

 וצי יּפ לע .טייל

 ןפָארטעג סַאג

 רעד ףיוא ךיז ןבָאה לַאפ

 ענעפוקעג סָאוו - רָאנ יד

 .ץנאריימ דָא ןוא שטיוװָאכַאנַאכ ח'ח

 בָאה ענעפוקעג - יינ ייווצ עקיזָאד יד

 וצ וויטַאיצײניא יד יז ףיוא ןשמונעג
5 - 

 -מוא ןוא קצָאלּפ ןופ עטעיסָאס יד ןדנירנ

 זיא סאג רעד ףיוא .טנגעג

 קא הא עטעיסצס יד ןדנירג וצ ןרָאװ

 40 ןבירשעגנָא ןעמ טָאה רעמיצ-לעטָאה

 .ןכערהַא ענעכוקַאב ףיוא ןעגנודַאלניײא

 -עג ןסָאלשַאב

 גנולמַאזרַאפ רעד ןופ הָאטַאזינַאגרָא

 טעוװ יצו .קערש סיי-ג ןיא ןעוועג ןענעז

 ךאד טא גנולמַאזרַאפ יד ? ןעמוק ןעכ

 ויצו 6 ."ענירג , ךרוד ןרָאװװעג ןפורעג
 ןענעז גנולינַאזרַאפ רעה

 ךרוד ןהעלקפיוא ןכָאנ .טײלסדנַאל 0

 -כיוו יד ןהא ןליצ יד ןרָאטַאזינַאגרָא יד

 ןבָאה ,עפעיסָאס יד ןפַאש ןופ טייקיט

 לעיצעּפס ןיא ,עכלעזַא ןעטנופעג ךָאד ךיז

 -ּפעקפ ךיז ןבָאה עכלעוו
 םוצ ןגיוצַאב .ודעזער טימ ןוא שיט

 ןיא ןענעז ייז זַא ,ןעניימ  ייז , .ןַאלּפ

 ַא זיב ןעמוקעג



 ןגעלפ -- ,'?טעטש  ןשולױּפ ןקילָאמַא
 .-שזידוַאּפ עטלַא יד ןענהעט

 8 !יורי

 יד רעבָא ענירג,

 ע ןיא סע ןוא ןקָארשעגּפָא

 -לעוו ןיא ,שעטימָאק רעטשרע רעד ןרָאװ

 .דַא 'ה יד ןיירא שק קָאמעד ןענעז סע ןעב

 .לרפ ,שטיוװָאכַאנַאכ

 ךיז ןבָאה
 טלייוועג

 יץנ ַאריימ

 ,גרעברעבליו ,לעפָאטנַאּפ ,קַאלָאג ,דעש

 -ור .רד ןוא ןייטשנעפכיל ,ןַאטהעטעפ

 ךיוא ןענעז טעטימָאק םעד ןיא .קַאס

 עקימורַא יד ןופ טיײלסדטַאל ןיידַא

 -ַאזדַאב ןוא דָארגעשיװ יוװ ,ךעלטעיש

 .ןוָאנ

 ןיא טעצנימָאק ןופ טעברַאו עטשהע יד

 ןופ טישסדנַאק .עלַא ןעיצנײרַא ;ןעוועג

 טינ ןיא סָאד ןוא ,טנגעגמ:;א ,ןוא קצָאלּפ

 טעמימָאק רעה .טבייל יױזַא ןעמוקעגנָא

 -ךעלטסניק יד ןרעטשעצ טזומעג טָאה

 -לַא יד ןשיווצ הציחמ עטלעטשעגפיוא

 ןוא עמ

 ןופ .יורטוצ

 ,ענעמוקעג - יינ יד
 - ילַא

 םעד ןעניוועג

 ,ענעסעזעגנייא

 ןענעז טעברַא רעד ןופ ?יּפש ןיא ?ייוו

 -עגלַא 8 .ענע=וקעג - יינ יד ןענַאטשי

 ןענעזו ןעגנולמאזרַאפ עניימ

 , סָאד ןוא ?ײצ םשד וצ ןהָאװ

 .ןרָאוװעג ןכָארבעג

 -ענ ןטוורע ג

 ןיא ןייא ןוא  ז 4

 רעבָא ,עניילק טימ

 ןוא ,סיורָאפ ןעגנַאגעג טעברַא יד זיא

 ,טייקיטעפ רָאי א ךָאנ ,גָאט וצ טנייה

 רעדילגטימ 100 זיב עטעיסָאס יד טיי

 יד ןופ טײלסדנַאל יד םורַא טמענ 6

 ,רָארגעשיװ ,קצָאלּפ : טעטש עקידנגלאפ

 טירט ערעכיז טייכ

 יבמַאנ .,וָאנַאזדַאב ,ץּפרעישו ,ןיּפיר

 ןיא טייטש טעטיכַאק רעזירַאּפ רעד
 ןיא טיילסדנַאק ענייז טימ טקַאטנַאק

 ,עקירעכא ,?ארעי

 עטשרע יד .;תעגַאל יד ןיא ןוא ןליופ

 ןוא עקירע מא ןופ ןעכוקעג יא עציטש

 .עניטנעגרַא

 יישָאק רעד

 6 ןרעגַאק יד

 פַאששג ןענעז ענעמ

 ןופ א יש לד טעמט

 -וקעג-ייט יד ּןעּפ

 -סטעברַא ןרָאװ ןעג

 -ימָאק רעד מלאה פאק ןוא רעצעלּפ
 -םדנַאל יד םומ ןעמונרַאפ ךיז טָאה טעט
 -רעביא טזומעג ךיז ןבָאה סָאװ ,טייל

 עשידיו

 טַאט ןפלאהעג ייז ןוא ןריציפילַאווק רעז יי יַד י * 5 ,66 הי טא

 -ןטפיוא עטסטסיטכיוו יד ןהפ רענייא .לעי

 ןיא .עסַאק עּפצקזייל

 -עג טנרָאטשג יא

 יד זיא ןע

 ץנעטסיזקע רעצרוק

 200 רעביא עציטש טלייטרַאפ ןוא ןרָאװ

 א טעמוקעג-ינ רַאפ קנַארפ טנזיוט

 ןיא םורַא ױזַא ..ענעסעזעגנייא - טלַא

 טיײלסדנַאל יד א טכעלגעמרעד

 ןוא םיריצכמ-סטעבדַא ןפיוקוצנייא ךיז

 רעכ ,לצונ ןוא רעוײט

 =?ייטרַאפ ןענעז סע

 רעדניק

 יד רַאפ ןרָאװעג

 טוה ארי עלופ עיינ 0
 ענעראבעגריינ

 -עג ןענעז עכלעוו ,ןטעלּפמָאק - רעדניק
 יד ךרוד ןרָאװעג םיינעגפיוא ןוא ו:קיש

 סע .עקירשמַא ןיא טיילסדנַאל ןעיוהּכ

 -קעּפ - ןזייּבש ןרָאװעג טליײטרַאפ ןענעז

 ד .עקיטפהעהאב - טיוג יד רַאפ ךעל

 -ידעכ עטסיומוא ןעמוקַאב טײלסדנַאל

 םיריוטלָאד יד ךרוד ףליה עשיניצ

 -ַאפ 9 .קאסוד ןיא ףרָאדיינ =ילסדנַאק

 דֹּפֶא ןענעז עכלעוו ,ןרעטיזנַארט סעילימ

 -סיוא .ץייק םיבו"ק ערעייז וצ  ןרָאפעג

 ,.רפ .שנזיוט 50 ןעכוקַאב .ןבָאה ,דֵנַאק
 .געוו ןבכיוא ןּכאז ךיוא יװ ,זייּפש

 -עגכרוד טָאה עיכימָאל - רוטלוק יד

 יװענ ,טנווָא-רוכזי א טריפ

 -עז סע .ןדיי רעקצָאלּפ יד ןופ קנעדנָא

 ןטנווַא ייווצ ןרָאװעג טנדדָאעגנייא ןענ

 ,טַײלסדנַאל יד רַאפ ןשיט עטקעדעג

 ןא עשוירַארעטיל ןופ ל?ייטנָא

 ןטנווַא עקיזָאד יד .תוחוכ עשירעלטסניק

 -וצנעמַאזוצ ליצ ַא רַאפ טַאהעג ןבָאה

 עטְלַא יד טיהר ענעמהקעג - יינ יד ןדניב

 ךיז טייקכעלגעמ ַא יז ןבעג ,םיבשות

 םעד טעמד

 ייב

 שי =

 -ייה יד ןּפַאש ייז ,ןבעלוצסיוא לערוטלוקו

 ייז ידכ ,רעפסָאסטַא עקילָאמַא עשימ

 ןוא טמַאזנירַאּפ ןקיפ טשינ ך": ןלָאז

 עקיוָאד יד .ןכַארבעגנעמַאזוצ שילַארָאכ

 -ער עטוג וי ןבָאה ןפערטנעמַאזוצ

 טניפעג ןצמסהנַאק רעד ןוא ןטאטלוז

 -וצ עווימקעלַאק סָאד עטעיסָאס רעד ןיא

 יד םיא טערטרוַאפ סָאװ ,עלנעמַאז
 ,םַײה 3 עקילָאמַא

 ראה גנולמַאזהַאפ ענייטעגלַא עטצעל יד

 ןטפַאשלעזעג עט

 ַא ןבעגוצסיורַא .ןסָאלשַאב

 א לָאז רעכלעוו

 ,ךוב-רוכזי

 עקילָאמַא סָאד

 ןופ טייקיטע2 יד ןעמעניירַא ןוא ןבעל
 טיירּפשעצ ןוא טייועצ ,טײלסדנַאל עלַא

 .טלעוו דעהַאג רעד רעבייא

 ידּכ ,תוריד רַאפ טנעמונָאכ ַא ןייז טעוװ

 בעלעג טָאה סע ױזַא יו ןסיוו ןלָאז ייז

 יד ןופ שנייא ןעמוקשגכוא ןוא טפמעקעג

 ןוא קצָאלּפ -- ןלױּפ ןיא טעטש עטכטלע

 .ךעקטשטש עקימורַא יד

 יויפוופ
 ןעלנ ּבשּפָא

 טייקיטעט !עצרוק יד

 טצַאשעגּפָא טרעוו עכלעוו .עטעיסָאס

 -ביוו יוװ טזייװַאב ,טיילסדנַאק יד ךרוד

 -נירג יד ןעוועג זיא סע ךעלצונ ןוא קיט

 ןיא ייברעד .טּפַאשלעזעג רעד ןוּכ גנוד

 טנעמַאמ םעה ןקורוצסיורַא קיטכיוו ךָאנ

 -יילק עקיסורַא יד ןופ טײלסדנַאל יד יו

 -ַאטשרַאפ קיטכיד ןבָאה .ךעלטעטשו עט

 ךיז טייקיטכיוו טצַאשעגּפָא ןוא ןענ

 ןפַאש וצ טשינ ןוא ןעלקערב וצ טשינ

 .עטעיכאס ענעגייא ןַא ךיז רַאפ

 טָאה סָאד

 רעקצָאלּפ רעד ןופ

 יד

 וצ טייקכעלגעמ א ןבעגעג

 -לעזעג ערעסערג עצנַאנ ןייא ןפַאש

 -רָאפ ןטערטדַאפ ןענעזס ווו ?טפַאש

 טעברַא יד לפמעטש .ןדעי ןופ רעייטש

 -רַאה טריפעג טרעוו עטעיסָאפ רעד ןיא

 -העטנוא ןייק אטשינ זיא סע ןוא שינָאמ

 .ןטייווצ םוצ ןַאמסדנַאל ןייא ןוּכ דייש"

 ןגָארט עלא ,טכעה ןעבלעז יד ןבָאה עֶלַצ

 -עג טהעוו טשברַא יד .ןטכילפ עבלעז יד

 -רַאטשהַאפ :גנוזָאק רעד רעטנוא טריפ

 רעד ןיפ טעברא יד ןרעסעברַאפ ,ןעק

 -סדנאל ןרעהעי רַאפ ןגראז ןוא עטעיסָאס

 .ןיז טשינ לָאז רע וװ ,ןַאמ

 : ןרעהעג טעטימָאק םוצ

 -עציו ,ץנַאריימ

 -לַארענעג א

 -כעט ,שטװָאכַאנַאכ .ג .י --- רַאטערקעס
 ,רעללעה 'ורפ -- רַאטערקעּפ 'רעשינ
 -קעס - ןצנַאניפ ,קַאלָאּפ .פ - - רעריסַאק

 -ופ :רעדילנטימ .דלָאג .ד -- רַאט

 -יינ .ק .רדה , .ש גרעברעבליז ,ןַאמרעט

 יורפ ,ןַאמהעמיצ יורפ ,קאסיר .רֶד ,ףדָאה

 .רוזַאכ ,קעהניב יורפ ,ַאקסוועשַאטס



 רער ןופ טו עיינ

 ,ןיּפיר) טנגעג

 רעקוצָאלּפ

 שזנה ןיב
 טפַאשנַאמסהנַאל רעזנוא טָאה טנעמ
 .רעדילגטיב 190 רעביא

 ןופ לעטשנעמַאזוצ רעלַאי'צָאפ רעד

 ַא זיא טא רעקצָאלּפ רעד
 ר עו נ ו א רעשוטפירעטקַארַאכ רָאג
 טָאה סאו ,טנגעגמוא ריא ןוא טָאטש
 עטנַאקַאב ייר עצנַאנ א ןבעגעגסיורא

 עדלאג - רתסא

 (.א.א תירונ-ןב

 טייקיטעט ּפ שת ְּפ

 137 "ןישולאק ןופ טניירפ , -- קבָאלּפ טפַאשל

 .ןלָאצ ןיא טפַאשלעועג רעקצָאלּפ רעד ןופ

 -עטניא :טנעצַארּפ 22 רעבירעה טוצְ;זַאב

 -יױטקָאד פ ר 2 :עלעוטקעל

 -עּפ 4 ,ןדָאטקַאדער 3 ,טַאקָאװדַא 1, ם

 10 ,רעלטסניק ןוא רעקיזומ

 -לעטשעגנא - אדויב ןוא סהעטלַאהכוכ

 -רַאםירהוס ןענעז טנעצָארּפ

 טא רעטעבדא

 א הק יה ע שי ניי צ יע כ

 -נוא ןופ טעברַא ת =+ רעה קונַאה
 -ייֵנ , םיריושקַאד יד ,טיײלסדנַאל ערעז

 -םדנַאק רעזנוא טָאה ,קַאסו+ ןוא ףרָאד

 סעז

 13) טיײלּפדנַאק 22 -- עלעוצענעוו ןייק
 (ןרָאװװעג טצונעגסיוא טשינ ןענעז סשזיוו

 -ימַאב רימ ןכַא2 טנעמָאכ ןקיטציא ןקא

 ייק סעזיו ןעמוקַאב וצ ןעגנוי
 6אר- יי
 דר ןופ

 ,2י ;ריול

 "ןישולַאק ןופ טניירפ , טּפַאשלעועג

 -םעװַאג ןיא ןענַאטשטנַא זיא ";ישול

 -עג ןיא טייקיטעט ריא ןוא 2 רעב

 -ייונגעק ,רבק-רעדורב ַא ןפַאש :;ןעװ

 ש רעטְלַא רעה רַאפ עציטש ןוא 1 עקיט

 -עג טּפַאהנסיוװעג ץנַאנ טָצה יז . םייה

 ו = -., = =עס ברא ריא רות דרזירא ריי = יז גיד יו ר ריז ר ווא יירית

 ןענעז סָאװ ,סעיצַאמטרָאּפניא יד טיוק

 רעד וױא ,תושר רשונוא ןיא
 :זעוועג טע עטיפָאק י קעז ת

= - = - 

: - : - 
 ,רשציזרָאפ -- ועזייל -שריה ןיקעי

 יי רעריסַאק --= השמ יקסנצשוד

 הפ -- ןההא ,רעטינַאס-ט ונעדיזע

 שטעט 2 יד ייבי ראק

 .ןעמוקענק רוצ טשיִנ ןוא ןראוועג טריט

 טעטימָאק םעד
 רעציזראפ עציוו

 ןפ ןבעל ןבילכשג יא זופ } ר בר

 -עג טייצ ןייז ןיא זיא טּפַאשלעזעג יד

 -ילק - סקלָאפ רעד ןוא ןכָאלשעג
 רעד ןיא ןעמונעג ליײטנָא !נָאה יז ,קינ
 .1998 רָאי ןוּכ עיצקַא - ןישזנָאבז

 -תונכש רעזנוא ןיא ּםָארגֲאּפ םעד תעּכ
 ןיא ,קצעיװָאזַא2 - קסנימ 6 רעקיד

 -רטזווא יז
 ןעזנוא נפ סָאש ןטימ

 טיפ פִפ שר םתאה - - רויט -יוט -פ
 ןטב יז יפַאס : טנעד /ו/ =

 רָאי ןיא שטיוװעלעקסַאכ
 רעד טימ תופתושב

 יד רַאפ ףליה טריזינַאהא ע

 -נָא ךיוא טָאה יז .ענעטילעג - םָארגָאּפ

 ניטײ2 - טסעטַארּפ ךיא ןעמונעג לייט
 -נָאק ןטנָאט ַא ןיא ןענַאטשעג כלבב ןוא

 -ולַאק םייה דעטלַא רעונוא טיכו טקַאט

 -ןקֶא ןבָאה םיחצוד-רעלטיה יד תעב .ןיש

 -ֹפִצ .טפַאשסעזעג "ד טָאה ,זירַאּפ טריּפ
 נייקיטעמ ריא טא

 = טמההמ י6 5 = 0
 גנויײרפַאב רעד רךָאנ

 האי ןיֵא ;גנויירכאב רעד ךָאנ הכית

 -עג ךיז ןטנעטקעלע עגנוי יד ןבוָאה ,5

 ןבעלפיוא ןוא ןדיזינַאגרוָאו קירוצ

 .טפַאשנַאמדנַאל רעזנוג

 רער ףיוא ,1949 רעבמעווָאנ הופ

 ןיא ,גנולמַאזרַאפ - גנוחנירג רעטשרע

 -רַאפ עטשרע יד ןרָאװעט טלייוועגסיוא

 -רָאפ - .לאומש ןייטשנעזייא גנוטלאוו

 -ערקעפ -  עטָאנ םיובנענעפ ,רעציז

 -עצױו - .לסָאי שרשה לָאקָאק ,רַאט

 -סנישזבָאד ,סקַאכ סקופ ןיא רעציזרָאכ

 אנילג ,עשיז יקסווָאקראב ,לאומש יק

 -לַאװרַאפ -- הנח ?באס זוא השמ

 ןופ רעבמעשעה ףוס .רעדילגטיפו - סגנוט

 -טנדרַארעקױוא 'ןַא ףיוא זיא רָאי ןבלעז

 טעמכ גנולמַאזרַאפ רעניײמעגלַא רעבעק

 -ןצנֶא ןראװועג ןסָאלשַאב קימיטשנייא

 טָאה טעטימָאק רעד

 ןומ גנוטכיר רעד ןיא טייקיטעט ןייז

 -ַאבטיונ רַאפ ףליה רעוויטקורטסנאקער

 -עמוקעג יד רַאפ עציטש ןוא עקיטפרעוז

 א םעיד ןיא זײא רע .ןרענַאל יד ןופ שנ

 ערעװנוא ךרוד ןרָאװעג ןפלָאהעג ךס

 .עקירעמַא ןיא טײלסדנַאל

 טהיפענ רקיעב

 יד סיוא בנא ױצֹונ רימ ,טייה לנעלע = יום

 רעציזרָאפ רעייז ךעקטנפע ןעקנַאד וצ

 רַאטערקעס םעד ןוא םהרבא יקצעסַאיּפ

 זיא ףליה רעייז קנַאד ַא .לסָאי שזַאטַאװ

 ןָאולימ בלַאה א בורק ןהָאװעג טלייטעצ

 .םידיחי ןוא סעילימַאפ דַאפ קנַארפ

 טלייועגסיוא ןיא 194/ לירּפַא ןיא

 ןיא טעטימאק .ַא ןרָאװעג

 ;לעטשנעמַאז
 ,רע !ץיזרַאפ

 -- ?וולעוו .ןייטשהוּפַאס

 -יוװ --- לאומש ;ייטשהעזייא

 --.עטַאנ םיובנענעש ,רעציזרָאפ - עצ

 -וװ - .עשטיא שזאמטאהק ,ראטשרקעפס

 -יזערּפ -- סקַאמ סקופ ,רַאטערקעפ עצ

 ףלָאהַא גהעמנענַארק ,טעפ עדו טנעד
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 -טָאג ,ןָאטאלאס ןייטשלקניפ ,ריסַָאס

 יקסנישישט ןוא ?דנעש בקעי ףלעה

 ,רעדילגטיס - גנוטלַאװרַאפ --- לאיחי

 -- עכסישּפ ןוא ?סָאי שרעה אלא
 .רעטערטדַא

 יר רעסיוא 0 טימָאק רעיינ רעװ

 -רַאפ ,ןטעברַא עטנַאמהעד רעירפ ןיוש

 טימ ךד -ָאמ ַא א יוא ךיז טמענ

 עטריטרָאּפעד -םהנַאל יד רַאפ
 ירַאּפ ןופ טייל

 זיא'ס
 ןיא ,עיסימָאק

 ַא ןראוועג טקייוװעגסיוא ךיוא

 ;טניירפ יד ןופ דנַאטשַאט

 0 זַאמַארק ,ןייטשרעזייא ,ןייטשהיפַאס

 -ַאמ ןעלמַאז טימו ךיז ןעמענרַאפ עכלעוו

 םוקמוא ןגעוו ןטנעמוקָאד ןוא ןלַאירעט

 רעזנוא ןיא טיילסדנַאל ערעזנוא ןופ

 ןישילַאק טָאטש-םייה רעטלַא ןטימ
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 .ךוב-רוכזי ַא ןבעגוצסיורַא קעווצ
 -נָא ןַא טמענ טפַא ַאשלעזעג רעזנוא

 בושי ןשידיי ןופ סעיצקַא עלַא ןיא לייט

 ןיא רעייטשרָאפ עריא ךרוד זידַאּפ ןיא

 -הַאפ ןופ גנוטפַאוורַאפ - לַאהטנעצ רעד

 - .ןטפַאשלעזעג עשידיי יד ןופ דנַאב

 .םיובנענעט ןוא ןייטשרעזייא

 /} ןַאדרַארישו ןופ טניירפ , טפַאשלעועג

 עּפורג ַא ןופ וויטַאיציניא דעד טיול

 ןיא ןטערטעגוצ ןעכ זיא רעווָאדרַארישז

 עטעיסָאס יד ןריזינַאגרָא וצ 1949 ראי

 -ָאס רעד וצ ."ווָאדרַאדישז ןופ טניירפ ,,

 ץנַאג ןופ טײלסדנַאל עלַא ןרעהעג עטעיס

 .ךיירקנַארּפ

 בַאגפיוא עטשרע יד

 יװ ,תונמלא יד ןפלעה וצ ןעוועג זיא עט

 עכלעוו ר א 7 יד ךיוא

 :עטעיסָאפ רעד ןופ ןטלַאהעגכיױא ןרעוו

 יד ןופ ףליהטימ רעד קנַאד ַא ,סנטצעל

 -עג ויא ,עקירעמַא ןיא דעווָאדרַארישז

 -עיסָאס רעד ןופ

 -סאמ ןרעסעדנ (ַא יא ןפלעה וצ ןעגנול
 .טײלסדנַאל ענעמוקעג-יינ יד בַאטש

 -ָאק רעד טָאה עטרעדנַאוװעגנייא 9

 -נייא םייב עציטש טקיײטרַאפ טעטימ

 100 זיב 20 ןופ קידנבעג ,ךיז ןענדרָא

 רעד טָאה ייז ןופ ?יי

 -ּפָארַא תואצוה ענעגייא ףיוא

 יד .ןרענַאל

 טעטימָאק

 ששטייה יד ןופ טכַארבעג

 רעגט - טנערױהערפ

 רעגיט 5

 -עגנייא-יינ יד רַאפ עציטש שענײמשגלַא

 .קנַארפ 842.180 טפערטַאב עטדעדנַאוו

 ,רעלדנעהניילק ןוא תוכאלמ-לעב רַאפ

 טעטימָאק רעה טָאה ,ענעס 0 א

 ביוא .קנַארפ 110:000 טגרָאבעגסיױר

 טטימַאכ ךיז טעטימָאק רעד טָאה טציא זיב

 -םדנַאל ענייז ןענדרצניײא ןוא ןפלעהוצוצ

 יד טימ ןעמוַאזוצ ,טציא רע טעוװ ,טייל

 סָאד ןקידזיטַאפ ,תוחוכ :עשיטַאהקָאמעד
 ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד ןוא עטרעבָארעד
 .ןפַאשעג

 ןַא טימ ךיז טעדנעוװו עטעיסָאס יד

 ;זירַאּפ ןיא טיילסדנַאל עריא וצ לעּפַא

 טשינ ןוא ,ןעיוב ןוא ןפלעה ןפרַאד עֶלַא

 -עמַא ןופ ףליה רעד ףיוא ןטרַאװ רָאנ

 .עקיר

 -טימ 43 ןרעהעג עטעיפָאס רעד וצ

 .רעדילגנ

 עדנגלָאפ יד ןיעהעג טעטימַאק םווצ

 : ןענָאזדעּפ

 -יזערּפ-עציוו ,רעניט -- טנעהיזערּפ

 -קעס-לַארענעג ,ןייטשצהַאװש -- טטעד
 -- רערוסַאק ,טַאלבטַאר -- רַאטשװ
 -אוו עי : רעדילגטימ ,לעגָאפ

 -לעו ,גרעבסדנַאל ,חטעפנעזָאר ,ןַאמרעק
 .שטיווװאנַאמ

 "ןיירַאפ חאוולח רענועדַאמ,, טפַאשלעועג
 ַא ןופ ךמס ןפיוא ןבירשעגנ)

 -האוולה רענרעדָאמ , טּפַאשלעזעג יד
 -תלימג הרבח א שיטקאפ זיא ?ןייראפ

 -עג ןיא טּפַאשלעזענ עקיזָאד יד .דסח

 עריא .רָאי ןט-1928 ןיא ןרָאװעג טעדנירג

 ,ןעדבאק .ןרעה יד ןעוועג ןענייז רעדנירג

 -ײבָארָאק ,סאטיוועל ,רענטראּפ ,ןילקור

 -ווָאנקאי ,קסָאװ, ןַאמרָאק ,ןַאמסייוװ ,קינ

 .יקסוואראמאק ,סאמ ןײטשדקָאג ,יקס

 וויכרַא
 ןענַאטשַאב ֹויא ןייראפ רעקיזָאד רעד

 ןוא זירַאּפ ןיא ןעניווװו סָאװ ,ןדיי ןופ

 זיא ןייראפ םענופ ליצ רעד .גנובעגמוא

 ןדעי טנעצָארּפ ןָא טלעג ןגרָאב וצ ןעוועג

 ,םעד ןיא ךיז טקיטיונ רעכלעוו דילגטימ

 ןרעכיזרַאפ וצ טלעג ןעלמאז --- ךיוא יו

 רעדעי .עסַאק-ייל רעד ןופ דנָאפ םעד

 םלא .רפ 25 ןלָאצנייא טגעלפ דילנטימ

 .(ןלַאירעטַאמ-

 .טלעג-ןכָאװ .רפ 2 ןוא טלעג-ביירשנייא

 רעדָא ,קנארק טו זיא דילנטימ ַא ןעוו

 ושג רע זיא--.,טזיירַאפ

 .לָאצּפָא-סדילגטימ

 ןטערטסיורא טגעלפ דילנטימ ַא ןעוו

 -וצ טכער ןבָאה רע טגעלפ ,ןייראפ ןופ

 טָאה רע סָאװ ,טלעג ןייז ןעמוקַאב וצ קיר

 ןעוו .ןטעדטסיורא ןייז זיב טלָאצעגנייא

 ןופ טיירפַאכ ןשו



 ףכית טגעלפ ,ןברַאטש טנעלפ דילגטימ א

 -ענסיוא םישרוי יד רעדָא הנמלא רעד

 יד טול ,עמוס עסיוועג ַא ןרעוו טלָאצ

 .ןטייקכעלגעמ-עסַאק
 ןרָאװעג טריפעגנָא זיא ןיירַאּפ רעד

 .רעדילגטימ 9 ןופ טעטימָאק א ךדוד

 ןעמוקרָאפ ןנעלפ ןעגנוציז-טעטימָאק

 לָאמ ןייא ןוא שדוח ןיא לָאמ 2 רעלוגער

 .גנולמאזראפ עניימעגלא ןא - -.שדוח ןיא

 -עמרָאפ ַא טריטסיזקע טָאה ןיירַאפ םייב

 רעדילנטימ יד ןכלעוו ,טוטאפס רעל

 .ןפראוורעטנוא ןזומ ךיז ןנעלפ

 -ָאֹפ ןענעז טוטַאטס ןקיזָאד םעה ןיא

 עשיטקַארּפ רָאנ טינ ,ןרָאװעג ןעזעגסיור

 -ַאכ ןוויטארטסינימדא-ןייר ןופ םיללכ

 ןקירבור עלעיצעּפס וליפא רָאנ ,רעטקַאר

 יד ןופ גנוטלאה רעכעלנעזרעּפ דעד ןגעוו

 ןגעוו ,ןעגנולמאזראכ יד ףיוא רעדילנטימ

 ןוא טייקכעלפעה ,ץירא-ךרד ןקיטייזנגעק

 ןנעוו ליפא

 .ןיירַאפ

 * ןיא תואוולח יד ןופ סיורג יד

 ןופ ץוחמ גנוריפפיוא רעייז

 : טעטימָאק רעד

 ןציו סע : סקניל ףיוא םטכער ןופ
 ,רעוט  ,רעצנָאלש ,ןאמירפ ,יקסווָאנאמוש
 -- ןעיטש סע .יקסלאק  ,יקסנאקאיאב
 סירָאב ,ןאמרעש ,ץישפיל ,שטיװָאנאמוש

 וקסווָאנאמיש

 139 "לענרעטַארּפ לאעדיא , -- "ןיירַאפ-האוולה רענרעדָאמ,

 ארפ 100 ןגייששרעביא טפדאד

 -ַאפ םענופ .טנעדיזערּפ רעטשרע רעד

 -עציוו ,רענישטשע? .מ ןעוועג זיא ןייר
 -= רעריסאק ,רענווארָאהּכ -- טנעדיוערּפ

 -- .ראטערקעפזלארענעג ּו

 ןעוועג זיא טנעדיזערּפ רעטייווצ רעד
 ,ןַאכסוז טנעדיזערּפ רעטירד רעד .קסָאװ

 -ישטשעל רעדיוװ ןוא קסָאװ רעדיוװ ןאד
 רעריסַאק ןעוועג זיא יקסנאקאיָאב .רענ
 .ףוס ןזיב ביוהנֶא ןופ

 ןוא ?ליטש טפַאשלעזעג יד טָאה ױזַא

 טייז טעבדא שטונ ַא טכַאמענ ןדיײשַאב
 רו
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 .1929 רָאי םוצ זיב ןײטשטנַא

 פַאשלע:עג יד

 "לענרעטַארּפ לֵאעדיא , טּפַאשלעזעג

 "פענרעטארפ לאעדיא , טּכַאשלעזעג יד

 .1911 ראי ןיא ןראוועג םסעדנירפעגנ זיא

 ,טאהבכ .: ןעװעג ןענעז רעדניהג ץריא

 טָאה טשרעוצ .יקסנַאיבורד ,שטיוועלעקנא

 םעד ןגָארטעג טפאשלעזעג עקיזָאד יד

 -ָארגָאּפ יד ךָאנ ."זענָאלַאּפ אֹל,, ןעמָאנ

 םעד טרעדנעעג ןעמ טאה ןליוּפ ןיא ןעכ

 ."לענרעטארכ לַאעדיא ,, ףיוא ןעמָאנ

 טינ סע ןיא ,ןוייוו ןעמענ עדייב יוװ

 םאטשּפָא רעד .טפַאשנאמסדנאל ןייק

 -עדישראפ א זיא רעדילגטימ עריא ןופ

 .דנַאטש רעלַאיצָאס רעייז ךיוא יוװ ,רענ

 ןיא גנוהנירג רעד ייב רעהילגטימ לָאצ יד

 -= טנעדיוערּפ רעטשירע רעד .49 ןעוועג

 -עג יד טָאה גירק ןרַאפ רעטעּפש .ןואדב

 .רעדילגטימ 140 טלייצענ טפאשלעז

 -עג רעקיוָאד רעד ןופ טייקיטעט יוד

 -ייזננעק ןיא ןענַאטשַאב זיא טפַאשלעז

 םינקז ,עקצהק ןפלעה יווװ ,ףליה רעקיט

 ַא .רפ ס ןלָאצ טגעלפ ןעמ .תפה-תיוול ןוא

 .ןטַאנָאמ 5 זיב עציטש-ןקנארק גָאט

 יד ךיז טָאה עיצקַא-ןישנָאבז רעד ראפ

 רעפגנוי : טנעדיזערפ

 טנזיוט 10 טימ טרעיײטשַאב טּפַאשלעזעג

 .קנארפ

 ןעוועג ןיא טנעדיזערּפ רעטייווצ רעד

 רָאי ןט-42 ןזיב ןט-29 ןופ .יקסנאיבארד

 -- שטיוועלעקנא טנעדיזעדּפ ןעוועג זיא

 ןופ דנַאברַאפ ןופ טיט רע= רעטשרע

 .גירק ןכָאנ ןטפאשלעזעג עשידיי

 טפַאשלעזעג רעד ייב זיא גירק ןראפ

 -לעװ ןופ ,עסַאק-ייל ענעגייא ןַא ןעוועג

 רַאֹפ תואוולה ןבעגסיױרַא טנעלפ ןעמ רעב

 ןייק ןִא .רפ טנזיוט זיב רעדילנטימ יד

 .עיטנאראג םוש

 -עט .ערעי ןיא ניוק םעד תעב

 א ךרעב .ןרָאװעג טלעטשעגּפָא טייקיט

 -וקענמוא זיא רעדילנטימ יד ןופ טפלעה

 ןענייז 10 ייב .עיצַאטרָאּפעד ףיוא ןעמ

 קנעדנָא רעייז ראפ .טנָארפ ןפיוא ןלאפעג

 טנעמונָאמ א ןרָאװעג טלעטשעג זיא

 טנעמונָאמ דעד .עינאב םלוע-תיב ןפיוא

 יד .קנַארפ טנזיוט 152 טסָאקעג טָאה

 ךרוד ןרָאװעג טקעדענ זיא עמוס עקיזָאד

 .רעדילגטימ ענעגייא יד

 -?לעזעג .יד .זיא + גנויירפַאב רעה ךָאנ

 ַא ייּב ןרָאװעג טלעטשעגקירוצ טּפַאש

 ןט-80 םעד טייז .העהילנטימ 80 ןופ לָאצ

 .רעפגנוי טנעדיזערּפ ריא זיא 1946 ץרעמ

 -סיוא ךיז טָאה טייקיטעט עטיינַאב יד

 ןופ ןעיורפ ,תונמלא ןציטש ןיא טקירדעג

 .עקנַארק ןוא עטריטרָאּפעה

 ַא .רֵּכ 80 ןבעגענסיורא ייז טָאה ןעמ

 : סעקרק 4 טפיוקעגנייא טָאה ןעמ .גאט

 רעד ןראוװעג טלעטשעג זיא רענייא ףיוא

 יויא ףיוא ,טנעמונאמ רעטנָאפרעדנביױא

 .רבּק אי = רענ

 ראפ ןבענענסיורא טָאה טפַאשלעז

 טנזיוט 109 "ןָאינוא ,, ןופ עסאקד 00 רעד

 .רפ =נזיײט 10 ןוא האוולה סלַא טקנַארּפ

 -נאוועגנייא-יינ יד תבוטל דנאבראפ םעד

 ןענעז סע .גנוהעייטשַאב סלַא עטהעד

 -לעוו ןופ ,רעלעב 3 ןרָאװעג טנדרַאעגנייא

 -יוט 600 טכַארבעגניירא טָאה .רעדעי עכ

 .טנאופ טנעז

 סיוא ןעמ טגרָאב ןלאפ עלעיצעּפס ןיא

 ַא ףיוא .דפ טנזיוט 80 זיב רעדילגטימ

 -וס .עקיזָאד יד .טנעצארּפ ןָא טייצ רָאי

 .ןעלטימ ענעגייא ןוּכ ןפאשעג ןרעוו סעמ
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 "רופעה , עיצַאוינַאנױֵא יד

 ןוא עטסנעש יד ןופ ענייא

 המחלמ רעד ךָאנ ןעגנוכיירגרעד עטסראב

 ןֶא זיא ןיא בושי ןשידיי םענופ

 טמוק טרָאװ סָאד ."דופעה , רעהו קפס

 -ייצנַארפ יד ןופ תויתוא-בייהנָא יד ןופ

 : רעטרעװו עשיז

 065 22ת12ת/9פ 4668 5

 זירַאּפ

144 

.16001468 64 

 -רעד יד |ופ רשחניק ןופ גנודײלקַאב)

 (עטריטרָאּפעד ןוא ענעפאש

 -לעוװו טימ ,עיצוטיטסניא ןַא זיא קָאד

 -יניא יד ייס ןריצלָאטש ןענָאק סע 'רעב

 -לעזענ יד ייס ,רעדנידג ןוא ןרָאטַאיצ

 רעד .סיוא יז ןטלַאה עכלעוו ,ןטפַאש

 -יטסנױא רעקיזָאד רעד ןופ טנעדיזערּפ

 -ןהֹע ,רעשזנַא קַאשז רעה רעד זיא עיצוט

 -קעס ,עלָאט ערדנַא חעהו --- בנעדיזעהּפ

 זַצרּפ ןוא ,ט .שז .ס רעד ןופ רַאטער

 .טעטימאק-גנויירּכַאב רעזירַאּפ ןופ טנעד

 יידופעה ןופ עטכישענ יד

 -עלבָאהּפ עלַאיצָאס עליפ יד ןשיווצ

 ךָאנ ןעמווושעגסיורַא ןענעז עכלעוו ,ןעמ

 צעל םענופ ןשודנעעשעג עכעלרעדיוש יה

 -עג ייווצי עקידנגלַאפ ןענעז ,גירק ןעט

 -סעפָאהּפ יד (1 :עמקקידנענערב יד ןעוו

 -עד יד ןופ גנוריסַאלקרעביא עלענאי

 -עגנייא-יינ יד ןופ רקיעב ןוא עטריטרַאּ

 יד ןופ גנודיילקַאב יד (2 .עטרעדנַאװ

 -רָאּפעד ןוא ענעקכאשרעד ןופ רעדניק

 -ביוװ רעקינייו טשינ זיא סָאװ ,עטהיט

 ןוא טנוזעג רעייז רַאפ גרָאז יד יו ,קיט

 .גנויצרעה

 עקיטכיוו רָאנ זיב יד טָא ןזייל וצו יהכ

 ,רעשזנַא קַאשזו טָאה ,ןעמעלבָארּפ

 -ובעג ,1940 רָאי ןופ בייהנֶא ןיא

 -נַא ןַא ןדנירג וצ וויטַאיציניא יד ןעמ

 םישובלכ ןריצודארּפ לָאז סָאוו ,טלַאטש

 -עדה ןוא ענעסואשרעד ןופ רעדניק יד רַאפ

 ףבלעוו ,ןשטנעמ יד ךרוד ,עטריטרָאּפ

 -רעק ןוא ןהעוו טריסַאלקחעביא ןפרַאד

 .הכאלמ .ַא ןענ

 ןריזיִקַאער וצ ידכ

 ,גנומעטרעטנוא

 עטגַאװעג אזא

 -ויב טזומעג עמ טָאה

 -טכורפ

 רעה ןופ

 -ירעוש עשינכעט ערעיוהעגמוא ןעמוק

 -עקטפַאשלשזעג ןוא עלעיצנאניפ ,ןטייק

 -ישַאמ ,לַאקָאל א ןופ ענַאהפ יד יװ ,עב

 לעו ןוא .הָאטקורטסטיא ,ףָאטש ,ןענ

 ןעוועג קיטינ זיא וצרעה .טלעג --- םלוכ

 -ָארּפ ןוא עלַאיצַאס יד ןגייצרעביא וצ

 רעד ןופ סעיצַאזינַאגרַָא עלענַאיסעפ

 .טקעיָארּפ ןקיזָאד ןוכ טייקיטביוו

 זיא ןטַאנָאפ עכשלטע ןופ ךשמ ןיא

 -יזערּפ ןוא רעדנירג םעד ,רעשזנַא קַאשז

 וצ רבוג ןעננולעג ,"דופעה, ןופ טנעד

 ןריזילַאער וצ ןוא תועינמ עלַא יד ןייז

 ,סרעטנעצ היפ קידנפַאש ,טקעיָארּפ ;ייז

 -לעוו ןוא גנַאג ןלופ ןיא ןטעברַא עכלעוו

 ."רופעה , םעד ןדליב עכ

 ויא עכלעוו ,עיצַאזינַאגרַא עטשרע יד

 ןופ גנוריזילַאעה רעד וצ ןעטַאטשענוצ

 -ננַארטייב ,טקעיארּפ :קיטרַאפיודג םעד

 -עג ןיא ,ףליהטימ עלַאסָאלַאק היא קיד

 דנַאטשהעדױװ ןופ דנַאברַאפ , רעקל ןעוו

 .( ןָאינוא)) "ףליה רעקיטייזנגעק ןוא
 -עגּפָא קיטומסיורג טָאה "ןאינוא , רעד

 -8 ןייז "רופעה, ןופ תושר ןיא ןכעג

 יר 190 ףיוא ןיוה קיקָאטש

 -גלָאפרעד ןפלָאהעג ט מרעד ןוא לּפמַאט

 טקעיָארּפ םעד ןכעלקריוורַאפ וצ ךייה
 ךױא ןבָאה סע .רׂששונַא

 רעייז טימ ןּכלָאהעגוצ ןּוא טקריוועגטימ

 יד ףליה רעשולַארָאמ ןוא רעלעירעטַאמ
 לַאקימַא, : סעיצַאזינַאגרַא עקידננלָאפ

 -רעטניא ששידיי יד ,"עזָא , ,"רערופ עד

 .ט .שז .כ רעד ייב עיסימָאק עלַאקידניס

 -יבַא'ד לַאקימַא , ,"רעלָאקס = ינָאלאק,

 יד יעיוו

 ןופ ןיירַאפ רעלענַאיסעּפָארּפ רעד ,"ןָאמ

 עניילק ןוא  ןענַאזיטײַא ,ןרעטַאקידט

 .ןטנַאקירבַאפ

 -עה , רעד טריּפורג גָאט ןקיטנייה ייב

 -ינַאגרָא עקידננלַאפ יד דיז םורַא '

 ;סעיצַאז

 'דופ

= 
 :עלענָאיסעפָארּפ

 "רעוופ עד ?ַאקימַא,

 ,ןרעטָאקירט !ופ ןיירַאפ

 ,ןטנַאקירבַאפ עניילק ןוא

 -רַא ןופ עשאהעדעפ עלַאנָאיצַאנ יד

 ןענַאזיטרַא

 הכאלמה תא בהחא

 ,תונברח תא אנשו

 (תובא יקרפ)

 -על ןוא לעפ ןופ ןטַאקידניס - רעטעכ
 ,רעד

 עקַאקידניסרעטניא יד

 .ט .שז .כ רעד

 ,ןטנַאקירבַאפ ךיש ןופ טַאקידניס רעד

 .טַאקידניס-ליטסקעט

 .ןיירַאפ-דיילקַאב דעלַאקידניס

 :עלַאיצַאס

 יוב ע סימָאק

 ."עזָא, 1
 יי

 . ןָאינוא

 ןטפאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאפ

 .עיצאהערעפ?

 "רעלאקפ ינָאלָאק ,

 -לימַאפ יד ןופ ןיירַאפ רעלַאנָאיצַאנ

 .ענעסָאשרעה ןּופ סעי

 רעטנעצ - עיצַאטנעירֶא רעלַאיצַאס
 .רעדנעלסיוא רַאפ

 "לַאקימַאא לקרעכ ,

 ."עיכַארַאסעב ןוּכ עקימַאטשּפָא יד,

 ."אווונער

 .טניירפ רעשזדאל ןופ ןיירַאפ

 עשידהפפ ןוּפ ןיירַאפ) .ּפ .ס .י .ווו

 (ךייהקנַארפ ןיא דיי

 .טניירפ רעצעלדעשש ןופ ןיירַאפ

 ןופ רעדניק יד ןופ ץוש) הלצה דעו

 (עטחיטרָאּפעד ןוא ענעסָאשרעד

 "דופעה, ןופ טייקיטעט יד

 -ַאיסעּכארּפ ידו ןופ גנופַאש רעד טימ

 סָאװ ,סרעטנעצ-גנוריסַאלקרעביא עלענ

 דעד טימ טרינידרָאָאק גנעדטש ןענעז

 -עגסיוא ןהעוו ,עיצקודָארּפ-סגנודײלקַאבו

 : ןבַאגפיוא ייווצ טליפ

 יד הפ גגנוריזיװיטקודָארּפ יד 1

 ןלַאפעג רעיחפ ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ

 .טפַאשקעזעג רעד טסַאל וו

 ןופ רעדניק יד ןופ גנודיײלקַאב יד .2

 .עטריטהָאּפעד ןוא ענעסָאשרעד

 -לּפָא= ןקיזָאד םעד ןכיירגרעד .וצ ידכ

 -םניא םרעטנעצ יד ןוא ןענעז ,ליצ ןעס

 ןופ סעילעטַא - ליש ןרָאװװעג טרילַאט

 עקיד-עירפ יד וו ,ןכַאפ ענעחישרַאפ

 -עסָאשרעה ןופ ןעיורְפ ,רעמענ - עציטשו



 -עזז עקילָאמַא ,עטריטרָאּפעד

 ןופ עטרעדנַאוװעגנייא - יינ ,עטדיטרָאּפ
 ךיז ןענרעפ ,ןרעגַאל עיצַארטנעצנַאק יד
 -ַאווק ןֹוּפ גנוריפנא רעד דעטנוא ןכַאּפ

 6 | ו-'=.- ,ןרָאטקורטסניא עטריציפיל

 ןירַאּפ ןיא ןהיטסיזקע גָאפ וצ טנייה

 -עג ןהעװ סע וװ ,ןערטנעצ-ןהע? ריִּפ
 ;ןכַאפ עקידנגלָאֿפ טנרעק

 23) שזַאטָאקירט ןופ עילעטא ןא
 .(רעליש

 .(רעליש 24) שעוװ ןופ עילעטַא ןַא

 עיצקעּפנַאק-רענעמ ןופ עילעטצא }
 .(רעליש 35)

 -ַאפ) יירעטסוש ןופ עילעטַא ןא
 אדנַאס-רעדניק ןוא (ךיש ןטכיר
 .(רעליש

 ןופ עילעטא ןַא

 .(רעליש 28)

 -רעטופ ןופ עילעטַא ןַא
 .(רעליש 96)

 ןופ עילעטַא ןַא
 .(רעליש

 .= יו = ר ןאשז יד 4
 : וע = =

 .(רעליש 42) ע טיצ צקעפנָאקז ענעמ

 :80 ןַאוטנַא .טפ יר ףיוא
 .(רעליש 60) שעוו ןופ עילעטַא ןַא טילעטא ןא

 ;60 ווװעדנַאר עד ירד ףיוג
 .(רעליש 56) שעוו ןופ עילעטא ןַא

 18) ןל

 עיצקעפנָאק-ןעמַאד

 יירענשזריק

 ןכָארכעגכיױא זיא 1929 ןיא

 ךיז טא = יװ ,ףכית .הפרש שסיורג ַא

 ךיז ןבָאה ,קילנמוא ןקיזָאד ןופ טסווורעד

 -ַאזוצ זירַאּפ ןיא טיײלסדנַאל רעקצָאק יד

 ָאלשאב ןוא ןפארטעגנעמ

: 

 יש 4
: 
44 =! 

 ש ש
 -עיצעּפס

 צ רעד ןּופ תונברק יד ןפלעה וצ עיצקַא על

 -ַאב ךיז ןבָאה רעקצָאק עלַא טעמכ .הפרש

54 

 ט -

 כעלעשז-קצָאק יאתאישבייזיי
 -;'א = ײ =

 עווכוס יַא ןשכוקַאב רעליש יד

 ייז ןוא סאשע 0 רעד ט

 =. עה ןלעווק-טלענ יד

 ןבַאנסיוא יד ןוא

 ןעמוקַאב רעליש יד -ייז !טלָאצעגסיוא

 סָאװװ ,'רופעה ןכרוד ןיול רע

 ."רָאסַאשזאק , ןכרוד טלעג סָאד ייז רַאפ

 ןוא ןרָאטינָאס ױד רַאפ ןבַאנכיוא יד

 םוצ טרעװו עיצַארטסינימדַא רעד רַאפ

 צד ."טניאשזד, ןכר 0 חז : - ֹ ר

 טמוקַאב

 טרָא ןפיוא טלפאזעג טרשוו עב
 -ַאב ןפָא וָאטשזיור יד .יעגנורעייטשאב רק

 ןעגנולמוַאז 7 הפעה + רעד טשױק יי 4 ז= = יא

 6 אדסגנורינער יד ןופ .טלייט

 1000 יב טנרעקעג

 -עה , רעד .עיצקודָארּפ רעד ןיא ןרָאװ

 1800 ןות ןדליבוצסיוא חוכב זיא "דִיפ

 סי ַא רעטעברַא 2.000 זיב
 רַאפ -דופעה , רעד טָאה א ןיוא זיב = 1 = = - א אי

 -יּפ ,רעהמעה :םישוכלמ 20.000 טלייט

 בייק ,סרעוואלוּפ א !טנוא ,סעמַאושז
 ,ךעידמעה

 -עג לָאז טלעג סָאד יצ
 -ײמעגלַא ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןרעוו טקיש
 ,םיפרשנ ענעטילעג יד ןופ ר גק םענ

 141 וװַא

 -יילק-רעמחז ,רעריילק ענעלָאװ ,ןט רָאש

 ,(ןּפישיז) ךעלקער ,ךעלדמעה-דעמוז ,רעד
 -טסָאק ,ןעלטנַאמ-טנווייל ,ןעלטנַאמ-ץלעּפ
 -בַאפ ןוא ךיש עטליוזַאב ,ןזיוה ,ןעמוי

 ַא זיא סעילעטַא יד ןיא ננונעדהֶא יד
 יד ןופ גנוי ;ַאוכ צ- ןוא עטפַאהרע ןט הומ

 -יש יד .עשירבה 8 - - ןרָאטקורטסניא
 רעייז ךרוה .ָאד ןכַאפ עכלשו ,רעכ

 ןוא טקיטפע-קעג סיהַא ןעיינ ,שזַאטס

 ןבָאה ייז זַא ,קידנליפ ,טדעטנומחעד

 ייז זַא ,כיפ יד רעטנוא ןדָאב ַא ןיוש

 ,ןעלטעב ןפרַאד טשינ רעמ ןיוש ןלעוו

 .סעיצוטיטסניא-ספליה

 ןעמוקַאב ןשטנעמ עטלצראוועגסױא יד

 -עלצונ רעדיוו ןרעוו וצ טייקכעלגעפ יד

 רעד ןופ רעדילגטימ עוויטקודָארּפ ,עכ

 -נוא , םעד ,רעשזנַא קַאשז רעה ,טנעדיז

 ,ןטפַאשלעזעג עשידיי עלַא ןוא

 ןקידתושממ צוַא ןקריוו עכלעוו

 -ראוועגכיוא עשידיי יד זַא ,טיפו ןפוא

 ןפלַאהעג לָאז תונברק-המחלס עטלצ

 עקידריוו ןרֹעוו ןלָאז ייז זַא ,ױזַא וו

 ןיא ןטנעמעלע

 יד ןענידרַאֿפ ,דנַאל םענופ 6 =

 רעשידיי דשצנַאנ רעד ןיפ עי על עא

 ןוא ךיירקנַאהפ ןיא טייקכעלטפַאשלעזעג

 ןוא .טייקמַאזקרעמּפיוא עקירעהעג יד

 םיבושי עשידיי יד ןוּכ גנוציטשרעטנוא
 .טלעוו רעהָאג דעד ןיא

 -טפַאשטריוו

 וי 5 =

 ןיולב רעדָא ,ןטסירק יד ייס ,ןדיי יד ייס

 .טיילסדטַאל עשידיי יד רַאפ

 ןבָאה םואבטָאר

 סָאד זַא ,טײלסדנַאק יד טגייצעגרעביא

 ןטסירק ןוא ןדיי ןשיווצ ןפַאשעג ,טלעג
 םעניימעגלַא םעד ךרעוו טקישעג ףרַאד

 -ילאס:םעד ןופ ןעגנַאלקּפָא יד .טעטימָאק

 -יט ץנַאג ןעוועג ןענעז טסעשז-טעטירַאד

 ןוא ןרעטש טניירפ יד



 -עטנענרעד רעד וצ םקריוועגטימ

 -לעפַאב רעד ןּופ ןטכיש עדייב ןופ גנור

 .לטעטש םעניא גנודעק

 -ָאכעלעשז ןופ עטעיסָאס ַא ןיזַאּפ ןיא

 -עג זיא סע רעכלעוו ןופ ץִיּפש ןיא ,רעוו

 -ראפ ןבָאה ווָאכעלעשז ןופ טניירפ יד
 רעקצָאק ןופ רעציזרָאפ

 -עג עדייב ןקיניירַאפ
 קיטסניג זיא גַאלשרָאפ רעד .ןטּפַאשלעז
 -ילגטימ רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגּפיוא

 טעדנירגעג זיא םוהַא ױזַא ןוא טּפַאשרעד
 -עשז-קצָאק ןופ טפַאש ג יד ןראוועג
 .טּפַאשנַאמסדנַאל רעווָאכעל

 םעד טגיילעג
 וצ ןייראפ-םפליו

 -נַארפ ןיא עגַאק יד זיא ןרָאי ענעי ןיא

 ועג טשינ עא

 טָאה טּפַאשלעזעג רעזנוא .העדנעלסיוא

 -וקעג-יינ ײד ןענעהרָאניײא ךיז | א

 ןרָאפוצקירוצ ןפלָאהעגטימ ךיוא ןוא ענעמ

 ץָארט ,ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד עי ןייק

 ןביילב טנעקעג טינ ךָאד ,ןעגנימַאב עֶלַא

 .ןטעברַא ןוא ןבעל א ןיא

 -עט ַא טלקױװטנַא טָאה טפַאשלעזעג יד

 ךיוא ןוא ףליה רעקיטייזנגעק ןופ טייקיט

 -נייא טָאה יז .טייקיטעט עלערוטלוק א

 יד ןריזירעטקארַאכ ןטנעמָאמו  ייווצ

 סָאד ,עטעיפָאס לענוװָאר
 יד ןופ ענייא -- רעט 39 צ

 סע סָאוװ ,טקַאפ רעד ןוא --- ךיירקנַארפ
 ןױא .טפַאשנַאטסדנַאל ןייק טשינ זיא 2

 -עּפש ןלעוו ריס יו .טרָאװ ןופ 'ןיז ןגנע

 -ַָאס רענווָאר רעד ןופ ןענעז ןע רעט

 ערעדנַא עכעלטע; ןרָאוװעג ןריובעג עטעיק

 יד יװ םעדכָאנ טיפא ןוא .סעטעיסָאס

 -רֶא ענעגייא ןפַאשעג בה רענווָאר-טששנ

 רעטוװַאר יר ץלא ךָאנ זיא ,סעיצַאזינַאג

 ..לאנאיצאנרעטניא, ןימ 8 עטעיפאס

 טנעהיזעהּפ רעד זַא קַאפ רעד גונעג

 -סנדישרַאפ יד ףיוא ןטַארעפער טנדרָאעג

 .א ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט ,סעמעט שט

 טפַאשלעועג יד טָאה 1999 ןיא .וו .זַא

 רעד טימ גנולעטשרָאפ ַא טנדרָאעגניײא

 ן= ןת"וושיקס

 ע 0 ןופ רעסישזער

 .םכילע-םולש ןופ "טנזיוט 200, ןרָאװעג

 דנַאברַאפ םענופ ננודנירגטימ

 טקילײטַאב ךיז טָאה טפַאשלעזעג יד

 -ינַאגרָא רעד 8 ןפוא ןוויטקַא ןַא ףיוא

 -כעלטפַאשלעזע דיי רעד ןופ גנוהיז

 ,ןרעטש א רעד .טייק

 חנַאברַאפ ןופ רע'וב יד ןשיווצ ןעוועג זיא
 -סקְלָאנ

 ןעגנודעג

 וויטקַא ךיוא ךיז ן

 ."ןישנָאבז}

 ךס א ןענעז טייצ-המחלמ רעד |

 -רָאּפעד טּפַאשלעזענ רעד ןופ דעדיל
 ןגעק ףמַאק ןיא ןלַאפעג ו

 טנייי-פ

 רעד וי 1 פַאשלעזעג עשידיי ןופ

 ,זיא סָאװ ,קינילק

 טָאה יז .ןעמָאנ ןייז ףיוא

 א טקילײטַאב עיצקַצ רעד |י

 גנוײדפַאב רעד ךָאנ

 טפַאשלעזעג יד טָאה המחלמ רעד ךָאנ

 רעד תקנַאדַא .טייקיטעט .ריא טיינַאב

 -עלעשז רעד ןופ ףליהטימ רעקידתושממ

 עקירעמַא ןיא .טפַאשנַאמסדנַאל רעווָאכ

 -סייוו טניירפ ,רַאטערקעס ןופ רקיעב ןוא

 טּפַאשלעוענ רענווָאר
 ןַאמנרעב : טנעריזערפ

 ,עטעיפָאס רעטווָאר

 ןייק טשינ זיא ,ףלָאװ

 רעד ןופ ןיילַא

 ןאמנרעב ,םניירפ

 .רענווָאר

 ןייק ןדיי רענווָאר ןופ עיצַארנימע יד

 .1905 ראי ןיא ןָא ךיז טביוה ךיירקנַארּפ

 ו ,ןענעז עיצַארגימע רעדו ןופ תוביפ 'ד

 םוחת ןופ טעטש ערעהנַא ליפ ןיא

 -עג ,דנַאלסור ןשיטפירַאצ ןױא בשומה

 ןא בילוצ .עשימָאנָאקע ןוא עשיטילָאּפ ןעוו

 -ַאב רעלַאיצָאס רעד ןיא עקַאט םעד
 -קנַארּפ ןיא ןהיי רענווָאר יד ןופ דנַאטש
 סע .רעקיטרַאנדישירַאפ ַא | היה
 ;ןהוי ןעוועג ןענעז

 ןטפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאב

 -נערברעבירַא טנעקעג רימ ןבָאה ,רעדעל

 עסיוועג ַא ןרעגַאל עשטייד יד ןופ ןעג

 -עג ןוא טיילסדנַאל ערעזניא

 -נַארפ ןיא ןענעדרָאנייא ךיז ייז ןפלָאה

 .ךיירק
 טָאה טפַאשלעזעג יד

 פ 20 ַא ייב

 .עילַארטסיױא ןייק ןרָאפ

 ,ןַאמסהנַאל רעזנוא ןעקנַאה ַאד רימָאל

 סָאװ ,יקסװַאשרַאוװו דָאטַארָאטסער םעד

 -סדנַאל יד טייקכעלגעמ יר ןבעגעג טָאה

 .ןַארָאטסער ןיא םיא ייב ןסע וצ טייל

 ןפלָאהעג ךיוא

 ןייק טיײלסדנַאל יד ןופ ןרָאפּפָא ןרַאפ
 -נייא טפצשלעזעג יד טָאה עילַארטסיױא

 -נַאב-סגנונעגעזעג ַא ייז רַאפ טנדרָאעג
 .טעק

 -ןרע דעד .ןַאמסדנַאל רעכושח רעד

 רעד ,טפאשלעזעג רעזנוא ןופ טנעדיזעהּפ

 ,םוַאבטַאר בקעי שריט וה רעטסוווַאב

 ןבענעג זירַאּפ ןיא ךוזַאב

 דנַאפ-ספליה םעד תבוטל 2 ר פ ַא

 .טפַאשלעזעג דעונוא ןופ

 טקיליײטַאב ךיז טָאה טּפַאשלעזעג יר

 ןופ יובפיוארעדיוו םעד ןיפ

 ןוא ,ןטפַאשלעזעג עשיריי

 ענ טפַאשנַאמסדנַאל ענעסָאלש

 רענײמעגלַא ,רעמַאזניימעג רעד ןיא לייט

 -ריזינַאגרָא רעד ןופ טעברַא רעלַאנָא יצַאנ
 ןיא  ישיה רעשידיי רעט

 .ךיירקנַארפ

 ןוכ דנַאבראפ

 יו
 6 04 יו.

 י ול

 -נַאשז רעשיטסיראצ רעד ;עטג

 עטריניאור ןעוועג ןענעז סע ;עירעטהַאד

 עכלעוו - ,ןדיי - םּתֹכ - ןוא - םיהחוכ

 ןופ עטגלָאפ

 -ַאצו ידו ןופ טפקמ םוקמ א טכוזעג ןבָאה

 -תוירזכא יד ןופ ,ןעמָארנָאּפ עשיטסיר

 -יורט רעד ןוּפ ןדיי רעביא תוחיצר עקיד

 -רַאװש , רעשיטסיהַאצ רעטמירַאב - קירע

 ."האמ רעצ

 -פָאה .נ טניירּכ טָאה 1915 רָאי ןיא

 -ורג -- רענווָאר דעתמא ןא - -- ןַאמ

 ייז ןוא טיילסדנַאל עטייזעצ ענייז טריּפ

 ןעמָאנ ןרעמנוא טקיניײירַאפ

 זיא רע רעכלעוו ןופ  ,"עטעיסָאס

 רייז
 ושעטוװָאר ,

 רעד



 ָהר

 -דנעצ רָאּפ ַא ןופ ךשמ ןיא טנעדיזעהפ

 ,רעדנידגטּפױוה סלַא ,םיא  .רֶאי קיל

 ,ןַאמּפָאה .7 :טניידפ יד ןפלָאהעג ןבָאה

 ,סקַאפ סעקוויר ,גרעמוד ,גייווצנעזָאר

 .א .א קָאטשנייװ ,קַאזײא גייווצנעזָאר

 -ָאס רענווָאר יד סָאװ ,ןבַאגפיוא ידו

 ןעוועג ןענעז ,מלעטשעג ךיז טָאה שטעיס

 -נַאמסדנַאל ערעדטַא ייב סָאװ ,עבלעז יד

 ,ףליה עשיניצידעמ ,ָאװַאק ַא :ןטפַאש

 ןוא רעדילגטימ עקנַארק רַאפ עציטש

 -טימ ענעברָאטשעג ןופ ןעיורכ יד רַאפ

 .רעהילג

 ַא טהיטסיזקע טָאה עטעיסָאס רעד ייב

 ןוות לַאטויּפַאק - טנורג ַא טימ עסַאק-ייל

 -סיױרַא ןנעלפ תואוולה .רפ טנזיופפ 0

 800 ןופ סיורג רעה ןיא ןרעוו ןבעגענ

 טָא ןקעד וצ ףיוא .ןשטנעמו ַא רַאפ .רפ

 טטדרָאעגנייא ןגעלפ ןתוכרטיצה עֶלַא יד

 -עדנַא ןוא ָאניק ,ןטעקנַאב ,רעלעב ןרעוו

 ןַאמפָאה יורפ .ןעגנימענרעטנוא ער

 -ןרע ןַא ןבעגסױרַא רָאי סעדעי טנעלפ

 ןביײרשניײרַא טנעלפ ןעמ ןכלעוו ןיא ,ךוֹב

 .עמוס עסיוועג ַא

 -עגרעביא טָאה עטעיסָאפ רענווָאר יד

 -ביה ,תומחלמ - סעװ .ייווצ ייד טבעק

 יז טָאה טבעקעגרעביא :טגָאזעג רעקיט

 ,(18-1914) המחלמ-טלעוו עטשרע יד

 טבעלעגרעביא

 .לייטו

 טָאה רעבָא עפייווצ יד

 רעקידנטיידַאב - טשינ א זיולב

 ףיוא ןעמוקענמוא ןענעז עקירעביא עֶלַא

 .סנּכיוהרעטייש ענרעדָאמ עשטייד יד

 איי םיוז ייד לויוי יטב
 םט28- ע/ועה ע-וו

 גירק ןופ ךורבסיוא םייב 114
 ןופ רעדטירג ןוא טנעדיזערּפ רעה זיא

 ,ןַאמּפָאה .נ טניירפ ,עטעיסָאס רעד
 -רַאפ ןיא רע וװ ,טנָארּפ ןפיוא קעװַא
 רעפמעק סלַא ןבילב

 ןזיב

 טניירפ ,רַאטערקעס רעוד

 ךיירקנַארפ רַאפ

 קעװַא ךיוא זיא
 ץוזעפ יכ

 .ן{8-6-

 סע .ערק ןופ ףיס

 ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,1919 רָאי ןיא

 ,ןַאמפָאה טניירפ דעד זיא ,ביולרוא ףיוא

 ראטעהקעפ םעד טשינ ,קידנעניפעג טינ

 יד ןיא ןעגנַאגעג ,רעכיב יד טשינ ןוא

 ןדעי טָאה ןוא רעדילנטימ יד ןופ רעזייה

 .גנולטַאזרַאפ ַא ףיוא ןכירעג .דעהנוזַאב

 יד זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ףרַאד ייברעד

 ףיוא .196 ןעוועג זיא רעדילנטיס לָאצ

 -עגסיוא זיא גנולמַאזרַאּפ העקיזָאד רעד

 רעד טנעדיזעהּפ סלַא ןרָאװעג טלייוו

 ןסָאלשַאב ןיא סע .קינמַאבָאר טניירפ

 =עלטפַאשלעזעג ידו ןצעזוצרָאפ ןרָאװעג

 .טייקיטעט: עכ

 יד זײא גירק ןכָאנ

 ןופ רעהנירג םעד ןרָאװעג ןבענעגרעביא

 ,ןַאמּפָאה טניירפ םעד ,עטעיסָאפ רער

 -עט ןעוועג ןוא ןבילברַאפ זיא רעכלעוו

 .1938 ראי ןזיב ןטסָאּפ ןייז ףיוא קיט

 ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה דלַאב רעבָא

 -לַאּפש ַא טפַאשנַאמסדנַאל רענווָאר רעה

 ןענעז סע סָאװ ןוכ טַאט?וזער ןיא ,גנוט

 -ַאס רעבַארַאסעב יד ןרָאוװעג ןּפַאשעג

 -ימַא, ,"ידַארַאּפ , עטעיסָאס יד ,עטעיס

 -ַארזיא'ד דינעװַא'ל , ,"טיסעארזיא לַאק

 רעדיוו ץנעהיזערּפ

 145 ילסדנַאל רענווָאר ---

 .א.א "קיטַאּפמיס, עטעיסאס יל ,"טיקע

 ןופ רעדילגטימ יד ןופ

 נמוא ןענעז עטעיסָאפ רעטווָאר

 יד רַאפ .עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד תעב

 ןפיוא זיא רעריטראפ עקיזָאד

 ַא ןהָאוװעג טלעטשענפיוא עינַאב םלוע

 -סיוא ןענעז סע ןכלעוו ףיוא ,טנעכונָאמ

 .םישודק עֶלַא יד ןופ ןעמענ יד טצירקעג

 -יטעט יד זיא  גנוײרּפַאב רעד ךאנ

 -עג עפעיסָאס רענוװָאד רעד ןופ טייק

 יז טקייצ גָאט ֹוצ טנייה פײנַאב ןראוװ

 טרָא-ץיז ריא טימ רעדוילגטימ 100 ייב

 ןטיבעג-סטעברַא יד .10 ירקנַאל ףיוא

 "7 דימסת יוװ ןענעז עטעיסָאפ רעד ןופ

 שעמטעיסָאפ יד ךיז טָאה סנטצעל .עבלעז

 -מַאק-לארשי ץרא רעד רַאפ טרעײטשַאב

 .רּכ טנזיוט 28 ןופ עמוס ַא טימ עַינַאּפ

 ,טנעדיזערּפ-ןרע רעה טָאה ,םעד ץוח ַא

 ,ךעלנעזרעּפ ךיז ןופ ,ןַאמרעבוה טניירפ

 טנויװפ 98 ןוּפ שמוס ַא ןנָארטעגניירַא

 .גנַאנ ןיא ךָאנ זיא ננולמַאז יד .רפ

 -ימָאק ןקיטנייה ןופ דנַאֿפשַאב רעד

 :רעקידנגלאפ זיא טעט

 .ןַאמרעבוה --- טנעהיזערּפ-ןרע

 .ףלָאװ ןַאמג-עב -- טנעדיזערּפ

 -לַא גרעבנייטש -- טנעדיזערּפ-עציוװ

 .טרעב

 רַאטערקעס-לַארענעג

 .סירָאמ

 .קַאשװ ןַאמּפָאה -- טעפ עד רַאטערקעס

 .טעיקרַאפ ,טרַאבלעג --- רעבעגטַאד

 ןעמוקע

 לענַאברַאב

 טײלסדנַאל רענוװַאר ןופ טּפַאשלעועג

 -סדנַאל רענװַאר, טּפַאשלעזעג יד

 יר 14 ףיױא ץיז ריא טָאה סָאװ ,"טייל

 ףכית ןרָאװעג ןּפַאשעג זיא ,ידַארַאּפ עד

 ,ךיירקנַארפ ןופ גנויירפַאב רעה ךאנ

 :ןקיצ עקידננלָאּפ טימ

 38 ןופ קנעהנא םעיד ןקיביײירַאפ (1

 -עו סָאװ + ,רעריטרַאמ רענוװַאר טנזיױט

 -טיה יד ךרוד ןרָאוװעג טעהרָאמרעד ןענ

 .סעדנַאב - רעקל

 -נבעפ יד ןעלטימ עלַא טימ ןפקעה (2

 רעקעב ריד : טנעדיזערּפ

 -קנַארּפ ןייק ןעמוק סָאװ ,ענעבילבעג

 רעדָא ,ןענדראוצנייא ָאד ךיז ידכ ,ךייר

 וצ .,רעטייוו עזייר רעייז ןצעזוצרָאפ

 .ועמייה עיינ ערעדנַא

 םעד  ,ענװָאר ןופ גנורעקלעפַאב יח
 -נעצ ןקיטסייג ןוא ןלעיצהעמַאק ןטסעהג

 80 ןופ ןענַאטשַאב זיא ,ןילָאװ ןופ רעט

 עקיאור א .ןדיי טנעצָארּפ 60 זיב

 -ייזליפ ,ןקיטעט ַא טימ רעבָא ,טָאטש

 עריא טימ .ןבעה ןכיײרטעברַא ,ןקיט

 -ייצ ,סָאניק ,סרעטַאעט ,ןלוש ,ןעייצויל

 -סייג סָאה טשרעהַאב יז טָאה ,ןעגנוט

 .טננעג רעצנַאג רעד ןופ ןבעל עקיט

 ץלַא ןבָאה סעדנַאב - רעקטיה יה

 גנוהעקלעפַאב עשידיי ייד .טעטכינהַאפ

 ייווצ ןיא טעדרַאמענסיוא ןרָאװעג זיא

 1941 רעבמעווָאנ ןיא ענייא ."סעיצקַא,

 -ייוו רָאנ .1942 ילוי ןיא עטייווצ יד ןוא

 ןלעפ סע .ןבעק ןבילבעג ןענעז ןדיי קינ
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 גטימ -+- 0

 רעזנוא םודַא

 ןטייהלצנייא יד רעביא ןטנעמוקָאד ךָאנ

 .ןדדָאומו עקיזָאד יד ןוּפ

 ןפלעה וצ ײ8ֿ 758 ןריי ענעבילבעג - ןבעל ?סיב סָאה
 ןבָאה רימ .טיײלסדנַאפ

 -נורעייטשאב ךרוד פיוט םוצ

 -נוא ענעדישהאפ ךרוד לייט םוצ ,ןעג

 ,טעװעטַארעג ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ןענע;

 ודנֲאפ רעד טימ ןעמַאוע קידנעײנגקעװַא
 ה .ײמרַא רעטיח

 .ןעמנטשטרעס אב - טפול יד ןוא גירס רעה
 -עצ יד טקידנערַאפ ןבָאה ןעגנוריד

 תועידי יר טול .ענווָאר ןוּפ גנורעמש

 םייב ןענעז ,ןעמוקַאב ןבָאה ריטו סאו

 רעד ןופ ןלַאטרַאװק עצנַאנ גירק ףוס

 ,לַאזקָאװ רעד .טרעטשעצ ןעוועג טָאטש

 מנערברַאפ טסָאּפ יח
 רימ סָאװ ,עמ 7 ּ

 עווצ-ספליה הַאּפ ןבעג

 .קנַארפ ןָאילדמו ַא וצ

 טמוק רָאי ןדעי ךיש ןַא טנייה ט?ייצ סָאװ ,ךיירקנַארפ

 ןיא ןדיי רענוװָאר ןופ עױנָאלָאק יה

 רעשידיי רעטשרע
 ןיא תוסי-ת עשירַאצ יד ןיא ןטכַאמש ןרָאי עגנַאל ךָאנ

 לֶָאצ עסיוועג א ךיז ןבָאה חרזמ ןטייוו ןפיוא ןוא היכיס
 1905 ןופ זיורבפיוא ןלופסוד םענופ ןרענָאיצולַאװער עטלא

 רעביא ןפָאלעג ןוא דנַאלסוה ןשיטסירַאצ ןופ ןסירעגסיורַא
 .טלקמ םוקמ א ןכוז טלעוו רעד

 -ער יִד טא .זירַאּפ ןיא טלעטטעראא ךיז טָאה לייט ַא
 ַא וצ ןעוועג טניווועג זיא סָאװ ,עיצַארנימע ערענָאיצולָאװ
 -נעמַאוצ ןשידַאדילָאפ ןטריזינַאנרָא - ךעלטפַאשלעזעג
 ןטלַאה:צפיוא טבעהטשעג ךיוא זירַאּפ ןיא ָאד טָאה ,ןבעל

 ."לָאמַא, ןלופמור םענעי ןופ טסייג םעד

 ַא ןריזינַאגרָא ןטימ ןביוהעטנָא ןבָאה יז
 -ַארעּפָאָאק רעטעברַא ןשיהיי ןטשרע םעד ,וויטַארעּפָאאק

 .ךיירקנַארּפ ןיא וויט
 םָאװ ,"סעטעיסָאס, ענערישרַאפ עלַא וצ ץַאזנגעק ןיא

 גראוהַאפ ןטימס רקיעב ןעמונרַאפ ןרָאי שנעי ןיא ךיז זבָאה
 -נראמ עּפורג-ןטנַארגימע יד ךיז טָאה ,טיוט ןכָאנ רבק ַא

 .עקידעבעל יד ןגרָאזַאב ןטימ ןעמ

 :ןעװהעג זיא ויטַארעּפָאק ןופ ןעמָאנ רלעעיציפֶא רעד
 ."עטירַאדילָאס עד וויטַאדעּפָאאק

 -גנוזייּפשַא ר

 ,טָאה וויטַארעּפָאאק-רעטעכהַא רעשידיי רעטשרע רעד

 -ןייּפש ןעמיקַאב וצ רעחילגטימ יד טכעלגעמרעדו םנטש

 ערעווש עטשרע יד ןיא .ןזײדּפ עכעלגנעגוצ ףיוא ןטקודָארּפ

 גנורעטכיילרַאפ עסיורג ַא ןעוועג סע ןיא ןרָאי-עיצַארגימע

 טַאהעג טשינ ךָאנ ךיז ןבָאה עּכלעװ ,רעדילגטימ יד רַאְּב
 .דנַאל ןופ ןבעל ןשימָאנָאקע ןיא טרעהילגעגניײרַא טסעפ

 -עּפָאאק רעד טָאּה וייּפש עקידתוימשג זיולב טשינ רָאנ

 א 7
 וע

 ,טפַאשלעזעג

 -יטקַא ןַא טלקיװטנַא טעטימָאק רעד

 ךָאו עדעי ךיז טמוק רע .טייקיטעט עוו

 יינ רָאי ןרעי טרעוו סע יש רעד עקיטיונ עלַא טכַארטַאב ןוא ןעמאזיצ

 רַאפ ףליה ןופ ןגַארּכ

 -סדנַאל 80 ךרעו ןַא ןיוש ןענעז טצויא זיב

 -וס ידו .ןרָאװעג טציטשעגרעטנוא טייל

 -ַאקרוּט .פ ,ןַאמרעה .מ ,רעקעב .רֹד -ענפיוא טציא זיב ןבָאה

 -נאק כו ,קינראזָאּפ .ס ,קיב .מ ,שטיו ןיב טייגרעד ,ןק

 .עקימפהעדַאב יד

 -קנעדנָא ןַא רָאפ

 ןטּפַאשלעזעג עשידיי ן

 -סחטאה עטעלַאפעג ערעזניא רַאפ טנװוֶא ךיז טריּפורג

 סיהג חנ .רד ןַאמסדטַאל רעזנוא .טייל טוט סָאװ

 -נעמוקַָאד ַא רעייז ןטלַאהעג ךיוא טָאה עטעװעטַארעג

 ןשינעעשעג יד ןגעװו טַארעּפע ןפריט עסיוועג ןפַאשעג

 .עיצַאּפוקֶא רעד ןופ ךשמכ ענווַאר ןיא

 רעזנוא זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא'ס

 ןייק טשינ טעמכס טמוקַאב טפַאשלעזעג

 ערעזנוא עְסַא .דנַאלפיוא יי ףליה םוש

 .טרָא ןפיוא ָאד ןפַאששג ןרעוו ןדנָאפ

 -רַאֿפ רעניימשגלא ןַא ףיוא טלייוװועגסיוא

 רעטלייוועגסיוא טצשלוצ רעד .גנולמַאז

 :ןענָאזהעּפ עקידנגלָאפ ןוּכ טײטשַאב

 .מ םַאדַאמ ,ןיעלשרַאמ .ר ,ןאמלעה

 .ןייטשרוב .ס קינלַארינ .ס ,לעקנערפ

 ךיירקנַארפ ןיא וויטַארעּפַאַאק .רעטעגרַא
 ןריזינַאגרַא טנעלפ הע .רעדילגטימ ענייז ןבעגעג ויטַאר

 -עג ענעדישרַאפ ףיוא ןטַארעּפער ,ןעננולמצזרַאפ עטפָא

 .םעמעט 0 ר ןוא עכעלטפַאשלעז

 -ָאילביב ַא ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא זיא ויטַארעּפָאָאק םייב

 ןעמוקַאב טָאה סָאװ 0 עשיסור ןוא עשידיי ןופ קעט

 ."קעטָאילביב-םכילע-םולש, ןעמַָאנ םעד

 ויטַארעּפַאָאק ןופ עטכישעג

 טעדנירגעג ןַײא ןויטַארעּפָאק-דעטעברַא רעקיזָאד רעד

 ףיוא ןעוועג זיא טרָא-ץיז ןייז .רָאי ןט-1919 ןיא ןרָאװעג
 .ןַאמסידנַארַא ןט-11 ןיא 0 שורָאּפ ַאל עד יד

 ,ןייטשנארב ,ןיקטָארק ,ןייוו :ןעוועג ןענעז רעדנירג יד

 -יס ,דרַאבצרַאװש םולש ,גרעבנייוו ,יקציווילס ,סָאנָאװירק

 .דנַא ןוא ןינעשּפ ןָאמ

 רעד .100 רעפענמוא ןעוועט זיא רעדילנטימ לָאצ יד

 רעד .לַאקָאל םענעגייא ןַא טָאהעג טָאה ויטַארעּפָאָאק

 -טימ ,לָאצֿפָא-טירטניירַא ןופ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא דנָאפ

 ןוא ןעננומענרעטנוא ענעדישרַאפ ,רעלעב ,לָאצּפָא-דילג

 .ןטַארעּפעה

 -רעמוז ףיוא רעדניק ןקישסיײרַא טנעלפ טפַאשלעזעג יד

 דרַאבצאוש םולש טגעלפ געט עיירפ יד ןיא .ןסנַאקַאװ

 טימ ןליּפש ךיז ,רעדניק יד טיפ ןבעגּפָא ךיז ךעלנעזרעּפ

 וו .א .א ןגולפסיוא ייז טימ ןכַאמ .,ייז

 ןסָאגעגנעמַאװװצ וויטַארעּפָאָאק רעד ךיז טָאה 1993 ןיא

 רעד .(טניירפ עםוג) "ימַאזנָאב" טפַאשלעזעג רעד טימ

 -עּפָאאק , טָאטשנא .ןרָאװעג ןטיבעג זיא ןעמָאנ רעלעיציפָא



 ויטַארעּפַאַאק-רעטעברַא רעשידיי

 -לעזעג עקידתופתושב יד טָאה ,"עטירַאדילָאס עדה וװיטַאר

 "ימַא'זנָאב עד עטירַאדילַאפ, ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב טפַאש

 .(טניירפ עטונ יד ןופ טעטירַאדילָאפ)

 טָאה טפַאשלעזעג-טעטיראדילַאס רעטקיניירַאֿפ רעד . ייב

 -רעטגנַאל ןבענעגנ טָאה סָאװ ,עסַאק-ייל ַא טעדנירגעג ןעמ

 .רעדילגטימ עריא תואוולה עקינימרעטצרוק ןוא עקינימ

 -ידיי יד ןופ עטשרע יד ןעוועג ךיוא זיא טפַאשלעזעג יד

 -וז ףיוא רעדניק טקישעג טָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאנדָא עש

 .ןסנַאקַאוװ-רלמ

 רטימ 180 ייב טלייצעג טָאה טפַאשלעזעג .עטקיניירַאּכ יד

 .רעדילג

 ןעוועג זיא "ימַא זנַאב , ןופ טנעדיזשרּפ רעטשרע רעד

 .דלישָאלב 'ה

 -רעּפ עקידננלָאפ ןופ ןענַאטשַאב ןיא טעטײמַָאק רעד

 :ןענָאז

 -יזערּפ-עציו , ס י ? י ב טַאקָאװדַא -- טנעדיזערּפ

 ,ןידיירפ -- רַאטעדקעסילַארענעג ,ן א מ י ס -= טנעד

 ,ןיקטָארק -- רעדילגטימ-טעטימָאק ,סָאלָאק ---- רעריּפַאק

 7/ = ןופ טניירפ , טּפַאשלעועג

 טםנעדיזערּפ
 ר היא 2 רעד ןופ גנוייטשטנַא יד

 רעדנירגטימ יד גיט לעעג = בוי יש טא
 זיא - "קצעיוװָאזַאמדקסנימו ןֹופ  טנייהפ,
 ןופ רענייא .עקיטרַאנגיײא ןַא לסיבַא
 רעהנירג-טּפױה = ןוא ןרָאטַאזציניא עריא

 145 "קצץעיװָאזַאמ-קסנימ ןופ טניירפ,

 ןָאמָאלַאס ,ןישזייראט ,ןייטשנָארב ,יקציוועלס ,סָא

 .א .א ?קסוואקאב ,גהעבנזייא ,טראּפאּפאד ,,גר

 ןופ ךורבסיוא ןזיב קיטעט ןעוװעג יא טפַאשלעזעג יד

 טריטרָאּפעד ןבָאה סיצַאנ יד .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד
 דר אצ ת/ חד ת גותאוש-לי-ופז וו רײד ןא= 5 זאאהזוד =
 אה רעד ןופ טפַאשרעדילנטימ רעד ןופ לייט ןטפ םעיד

 -ךפ ןיא ןרָאװעג לוצינ ןענעז סע .טפַאשלעזעג רעטקינייא

 .רעדילגטימ 15-10 יא לכה

 טפַאשלעזעג רעד ןופ טייקיטעט יד זיא המחלמ רעד ךָאנ

 .ןרָאװעג טיינַאב טשינ ןיוש

 רעד ןיא ןרָאוװשג ןטלַאהַאבכיוא זיא סָאװ ,קעטאילביב יד

 רעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא ,טײצ-עיצַאּפוקַא ןוא -הפחלמ

 -קעס-"ןָאינואא רעה ןופ לַאקַָאל ןיא טננוי רעוויסערגָארּפ

 יז ווו ,ירעלַאד שזַאסַאּפ 9 ,ןַאמסײהנָארַא ןט-11 ןופ עיצ

 גָאט ןקיטנייה ןזיב טרינָאיצקנופ

 סָאװ ,קרעוו סָאד ןבילבעג ןבעל ןזיא ןכוא ַאזַא ףיוא טָא

 יר ןופ עעיגרענע ןױא ימ ליפ טימ ןרָאװענ טיובעגכיוא זיא

 -עגנָא ןענעז סָאװ ,ןטנַארגימע עשיטילָאּפ עשידיי עטשרע

 .דנַאלסור ןשירַאצ ןופ זירַאּפ ןיא ןעמוק

 "קגעיוָאואמ ספנימ
 סענַארב :
 ,ןעגנוציטשרעטנוא ערעחנַא ענעדישרַאפ רעקיזָאד רעה ןופ

 -רִא ןַא ףוא טכַאשלעזעג יד טנעלפ ,סענָארב טניירפ ץוח ,ןענעז טּפַאשלעזעג

 ופ א ןלענַאיסעּפָארּפ - לענָאיצַאזינאג ,קַאלשֶא .פ :טניירפ יד ןעוועג ךָאנ

 ןופ +=נעצַארּפ 80 רעלונעד ןלָאצסױא .ךאּפעד) ןייטשלעקניפ ,דלעפנרעטש
 עזָאלפטעברַא י-ה ןטסנידהאפ ערעייז -רָאּפעד) ,גרעבכָאה ,יקצָאק ,(טריט -ערּפ (1956 טניז) רעקירָאיגנַאל ריא זיא

 = ו

 (שפ רעפמעק ַא ,סענָארב .א טניירפ טנעדיז
 -ימעסיטנַא ןוא םֶזישַאפ ןשיליוּפ ןגעק
 תומכ ןיא .ןַאמרעקַא על'טילאּפ עטשרע יד ןופ רענייא ,םזיט
 ביֹוהנֶא םייב רעדילג ?סטנעמ ַא אט ןייז ןופ ןטנַארגימע
 ןצנַאניא 28 - 20 ַא -- עסיהג סח ןכעלטפַאשלעועג-שיטילָאּפ ַא םומ

 .רעדילגשימ  .ַא ,ןעזָאר ,יקסװָאקװַאטפ לסָאי
 שקיהנוייהכרוה יח ןציטש עני ןוא גתעבנעזַאר רתלא ,,ךושזָאק

 ךיוא טג ץלפ וטפצשלעזעל יד

 -םיוקע טָאה טפַאשלעזעג רעד ייב -טימ לָאצ יד זיא
 ןעמ רעכלעוװ ןופ ,עסַאק-ייל א טדיט ןייק טשינ ןעוועג

 129 -- האוולה תרותכ ןבעגעגסיױרַא טָאה
 -עג ןענעז תואולה יד .קנַארּפ טנזױט ןעװעג זיא טנעדיערּפ רעטשרע ריא *' 1571927 ןיא סענָארב טניירפ טָאה
 ןוא ןעזָאר טניירפ = -"באב וצ טײלסדנַאל שנייז טרידיּפסניא

 תבוטל עיצַאטסעפינַאמ ַא ןיא ךיז ןקיל

 עכעלטע יה סע ןבָאה עיצַאטסשפינַאמ
 רעקצעיװָאזַאפ - קסניפ ע:?מַאזרַאּפ

 ןופ םסלוּפמײא ןהעטנוא ,טײלסדנַאל

 ןופ עגַארפ יח טרידַאב ,סעטָארב טניירפ

 -יניירַאפ-ספליה ןיא טּפַאשטניײירפ ַא

 וא קיטכיט רעיײיז-

 / טָאה =פַאשלעזעג

 ליצ ַא רַאפ טקענש

 ןַאט-קסנימ יד ,ןעז

 רעכעלסילשסיוא רעד טימ ,טיײלסדנַאֿפ

 יו ,ןקעויצ ענעדישרַאפ ףיוא ןעגנַאג -עה?עס-לַארענעג
2 

 יא ךיז ןענרראפייא ,ןעגנוניױװ ליד רוב רע ןלעוװ ריפ יוװ ,ןענעז תוכיא = רעליואה רער ףיוא טָא .יטעזנַאװרָאקַאמ .וו.ַא.א ךיז ןענדרַאנייא ,ןעגנוניווו ןשגני עי : " 7 = 8 טא בא א ודראריוא ןטלווו ףטמווד  |א .ועבצ .סענַארב טניירַּכ
 ןיא .רָאי ןט1926 ןופ םָארגַאּפ ןכָאנ
 2 ד יד טָאה קט ועד

 40 רעביא פ עמוס ַא טקישעגרעביא
 152 .ענעטילעג יד רַאפ קנארפ טטטזיומ

 ט -עז קצעיוָאזַאמ-קסנימ ןופ עטרימָא-גָאּפ

 ןעוועג רעקצעיוװַא

 יה .קידוועריר |

 = ?כ םקוק רו
 עֶלַא ןקיניירַאפ וצ

 טפַאשלעזעג יד .זירַאּפ ןייק ןעמוקעג ןענ קט םו ןקַאט ָאד ןוא .רעקסנימ יד ןופ גנוק
 וא= ןוירהוע-ש יי ָת ךיוא רָאנ , טיונ עלעירעטַאמ ערעייז יא "4 ,ןועק .שר ןרוִא ע ןשַאש ענעטילעג עהיא רַאפ ןזיװענסױהַא טָאה -  הה - ףעכו?וצננעקטנא יז הנכ -3/) עק העד זראועג ןפַאשעג זיא

 תהה קתמהשמ עשיתפ 5 טור נטכ הא וה עא שי טא הי וה ימ רטכעבש רוה םַתח רב
 0 פײש טיט זיקב טשי - = סָאװ ר : -דנע ןוא -- וא ש ן בעווש -רעוו ענייש טימ זיפב טשינ סָאד הע 0 רצצ הטש' אקס ;ן נע ן טױ יייכפ ןופ בעו

 א ישעי עט טש לאז ראט 20 קב טל טא עשו וי יי א
 עי עמ עכאעש טי- האל ןתע -ַאטסירקעגסיוא ,דָאי ןט-1927 ןיא ,ךעל
 הֹנַאֿל ןיא םוקנײרַא רעייז טריזיִלַאג טפַאשלעזעג רעקצעיװָאזַאמ-קסנימ יד -נוא טפַאשר עט ַא ןיא ךיז טריזיל
 טנההואכ שהנאהפ יד ןופ ענייא ןעוועג זיא דָאזַאמ-קסנימ ןוּפ טניירפ, ָאנ ןרעט

 רעד גונעג .עטסוויס ."טנגעגמוא ןוא קצעזיוו

 -ַאּפ עקירעהעג יד טימ ייז
 -רעטנוא-טסעג טימ ייז ןפלאהעג ,ןריפ ןשיװצ זַא ,טקַאּפ
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 -ייה ַא ייז רַאפ ןפַאשעג ןּוא גנוצימש
 "ֹזַא ןעוועג ןיא סָאװ ,הביבפ עשימ

 .עגַאל רעייז ןיא ןשטנעמ רַאפ קיטכיוו
 יד טָאה גנויצַאמ עקיטסניג עלעיצעּפכ ַא
 .טַאנַארטַאּפפ םוצ טַאהעג טפַאשלעזעג

 -קסניימ ןופ טניירפ , טפַאשלעזעג יד
 יח ןופ 2 ןעוועג זיא "קצעיווָאזַאמ

 וצ ןענַאטשעגוצ זיא עכלעוו ,עטשרע
 עד ר רַאפ עינַאּפמאק רעד
 -לוזער ןיא ,זירַאּפ ןופ בושי ןשידיי

 -עג רעטעּפש זיא סע
 יד ןופ דנַאברַאּפ, רעדד ןרָאװעג ןפַאש

 "ךיירקנַארפ ןיא ןטפַאשלעזעג עשידיי

 עי קקעס סְלַא סענָארב טניידפ טי

 ד טָאה דנַאברַאפ ןקיזָאד ?נזמ ןעמַאזוצ

 ןסיור ַא טנדהָאעגנייא טפַאשלשזעג

 ןגעק יי לַאז ןיא גניטימ-:ןסעטארּפ

 .ןלױּפ ןיא ןעמָאהנָאּפ יד

 ּש

 רעטנוא ךיוא טָאה טפאשלעזעג יד

 -טימ קַאלשִא טניירפ ןופ גנוריכנאו רעד

 ף"וא ךיק-סקלָאפ רעד ןיא טעברַאעג

 .1959 רָאי ןיא .שזנַאטנעס יד

 ןקישסיֹוא טנעלפ טפַאשלעזעג יד

1 
 וז ףפיוא רטחוו

 ציטש ווא ןפנַאקאוװ-דעמ וז ףיוא ו

 וא ןעגנולמאז

 ּפ עס
 .סעיצַאזינַאג : ןּוא םעיצוט

0 
 == 4 וי

 -עוו ,ןליוּפ ןופ םיטילּפ-םָארגָאּפ יד

 -רַאפ ֹוצ ןעגנילעג טשינ טגעלפ סע ןעמ
 -עג יה !=געלפ ,ךיירקנַארפ ןיא ןביילב

 3 ֹו

 -נידַאב עטרעצטיײלרַא

 טשינ ןגרָאזַאב ייז שגעלפ

 -צוה טימ ךיוא רָאנ ,ןטעליב טימ רָאנ

 .ךרדל הדיצ וליפא !וא געוו ןרַאּפ תוא

 -יײטַצב ךיוא ךיז ן

 ןשידיי ןרַאּכ עיצקַא רעד ןיא טקיל

 רעד רעטנוא ,ןליױּפ ןיא דניז

 ןכעקטפַאשלעזעג

 טָאה טפַאשלעזעג יד

 גנוריפנָא

 רעוט
 .ווָאקרעב טניירפ

 טרילומיטשפ ,ןדָאב ןלערוטלוק ןפיוא

 .ַא ןוא ןַאטהשמיצ לקנַאי טנייהפ יד ךרו

 ןופ דנַאברַאפ רַאי ןעצ

 -עגכרודה טפַאשלעזעג יד טָאה סענאהב

 ענעגייא ןפאשעג ןוא ןעגנולמַאז טדיפ

 טפיוקרַאפ ך"וא ,"ָאוויי , ןרַאפ ןעלטימ

 .טרינָאבַא ךיז ןײלַא ןוא רעכיב ענייז

 עדרָאנייא טגעלפ טפַאשלעזענ יד

 ןוא 1 ראס ןריפכרוד ,ןטַארעּפער

 יד ןופ לַאב רעטשרע רעד
 ראי ןע8 ןא רעקצעיוװָאזַאמ-קסנימ

 ישידיי םעניא שינעעשעג ַא ןעוועג זיא

 טכַאהבעגניירַא טָאה לַאב רעד .זידַאּפ

 עקיזָאד יד .ָאטענ קנַארפ טנזיוט 7

 ןרָאװעג טלייטרַאפ .דקַאב ןיא עמוס

 ,טײלסדנַאל עקיטפרעדַאבדיונ *ד ןשיווצו

 -ענ רעד רַאפ עשיטסיהעשקַארַאכ סָאה

 -ַאזַאמ-קסנימ ןופ טניירפ, טפַאשלעז

 ,תודחא זיא סָאד ,דימת ןופ "קצעיוו

 -כעלמיטסקלָאּפ ןוא טייקנבענעגדעביא
 .בייק

 ןייק ,ךעלדנעטשרַאפ ,זיא גידק ןתעב

 עג טריפעג טשינ טעברַא עטיירב

 קַאטנַאק ַא ןטלַאהעגנָא זיולב טָאה ןעכו

 + ?טָארּכ ןפיוא ןןַאדלָאס "יד טימ

 .ןכעקגעמ םעלַא טיפ ייז ןפלָאהעג

 .רעלעב

 800 ןענעז עיצַאּפוקֶא רעד תעב

 -עד טיילסדנַאק רעקצעיװָאזַאמ-קסנימ

 רעקיזָאד רעד ןופ  ,.ןרָאװעג טדיטרָאּפ

 9 זיקב בָאה לָאצ

 .ןָאזרעּפ

 ןט-1945 ףופ

 טהעקעגקירוצ ְךיִז

 -יולק יד ךיז טָאה רָאי

 -הכנימ יה ןופ הפילּפה תיראש ענ

 ןב ולוצ .טריזינַאנרָאער רעקצעיוװָאזַאמ

 ןופ טפלעה רערעסערג ַא ןופ טפולרַאכ

 גנולעטשקירוצ יד זיא ,רעדילגפימ 'יד

 ץנַאג ןעמוקעגנָא טפַאשלעזעג רעד ןופ

 ןץייולייט ןיא עסַאק-ייל יד .רעווש
 טייצ רעה רַאפ .ןרָאװעג טרירוװַאטסער

 עסַאקד 2 רעד ןופ זיא גנויינאב ריא ןופ

 טנזיט 189 ןרָאװעגנ טגרָאבעגסיױא

 ננוציטשרעטנוא סלַא ןוא האוולה תרותב
 ןופ עמוס ַא ןראוועג ןבעגעגסיוא זיא

 יופ -- ץלַא םָאד .קנַארפ טנזיוט 0

 רעבלעז רעה טיס .ןעלטימ ענעגייא

 ןטּפַאשלעזעג עשידיי

 ןיא . עקירעמַא ןיא טּפַאשנַאכסחנַאל
 ,טקַאטנַאק ַא ןהאוו ג ןהנובעגנָא ןליפא
 -ַאב םוצ ,ןענעז ןטַאטלוזער יד רעבָא

 ירד .עטצענערגַאב רעייז ןעוועג ,ןרעיוד
 ןופ ןשנַאײשַאב זיא ףליה רענַאקײרעמַא

 ךעלקעּפ 50 ןוא טלעג ןיא רַאלָאד 0
 א

 -קסנימ ןופ טניירפ, טּפַאשלעזעג

 רעייז טלעטשעגקעװַא טָאה ַא

 -תיב ןפיוא לָאמקנעד ןטנַאזָאּפמיא ןַא

 רעה ןופ קנעדנָא םוצ ,עינַאב ופ םלוע

 עריא ןוא קצעיווָאזַאמחהקסניפ טָאטש

 לָאמקנעה ןקיזָאד םעה רעטנוא .םיש:דק

 עקידננלַאפ "ד ןראוועג טקידהעַאכ ןענעז

 -סנימ 5? 'קנ ַא * :רעריטרַאמ ייווצ

 ןשטיײה יד ךרוד ויא רעכלעו .,י ק

 ןיא קינברע סלַא ןרָאװענ ןסָאשרעד

 - שש ט 8 קה ר ר א ןוא יסנאה

 -ישיוו ןכרוד זיא רעכלעו ,י ק צו ב

 טיוט םוצ ןרָאװעג טלייטרורַאפ טכירעג
 יא ןוא טייקיטעט רעשיילָאּפ ןייז רַאּכ

 :ו רָאוװעג טּפעקעג

 -לעזעג טלייצ גָאט ןקיַײמייה ייב

 60 (ענעבירשעגנייא) לעמָאפ טפַאש

 טרעו רעבָא שיטקַאֿפ ,דעדילנטימ

 ןַאמפדנַאל רעקצעיװָאזַאטהקסנימ רעדעי

 .דילנטימ סלַא טכַארטַאב

 : רעקידנגלָאפ זיא טעטימָאק רעד
 ,(טנעדיזערּפ) סענָארב .ַא
 דיזערּפ-עציוו) יקסווָאקַאטכ לטָאכ

 (רַאטערקעק-.נעג) ןיי:שנארב רעזייל

 .(רעריסַאק) יקצאק
 זערּפ) גרעבנעזָאר רתלא

 .קידזארג ?רַאש

 .(רַאכײנַאס-.זערּפ) ןַאמרעקַאז עיניּפ

 .(רַאטינַאס-.זערּפ עציוו) השמ שילאק

 .ךילרע

 .םיובנירג לבייל

 .טנַאקיפארט .א
 .רענצימ לרַאש

 וצ טיירג טפַאשלעזענ יד
 טָאטש רעיד ןופ

 .(טעפ עד .

 רעזייל

 יא א יצ ט
 קצעיווָאזַאמ-קסנימ



 6 יוזראגזוו

 ן= ,=

 עּצירג טּפַאשנַאמסדנַא
 = שדי"
 דלעפכאד .:טנעדיזער

 = שי'ו- ע,ת-ע - 5

 ןיא עטכנניי

: 

6: += 

1 

 6 6 א

 ;טייקיטעמ

 +- +1 ,עטעיסָאפ רשצי

 יר ףיוא עקַאק- - ייס רעה ןופ תואוולה

 הה םואור -ןועידוו רעשודז  -ןוי-
 ,הווטש כ רעשיר ועצירג רע

 ןטָאשעט ןוא ןפיבעצ ,!םירעצ

 ַאק עשטויד יד ךרוד

 דיז ןראה טטיולתדנאל רעצידנ
 עי ' ו! = - = עו ;

 זוצכיוא ןויטאיציניא עפעבא א

 ,טיײקסדנַאק

 ןרהא השופ הוד רעלימ טיוודת

 = ,(טָאטש"יינ א ;עפ  ,זַאמ ?גאאגיראש -ווד  רה : ינדלעפ לא אר אא יד

 ןוא (ענשטע

 םש זא.ץטנואפרש האפ ;רטורומא
 וװ סע זַא ,ןענַאטעהַאפ טעטימָאז

 04 =ןָגאװ

 הוענ טטדראשגנייל א 5 = 24

 טָאה רעכלעו ,ט

 ןופ .רפ טנזיוט 20 רעכיא

5 
 ווש  טקיששגסײהַא ,טציטשע
 וש טקיש והַא ,טצוטשנ

 לַאהעגכיױא ,סנַאקַאוװו ףיוא רעדניק

 1 ה רייאא רייישידיו רייד

 ופדלודמה םידכא יד ןבילק

 טקיליײטַאכ

 -ייאיללצ = ןזד .ארוי
 .ןצ-עו ש

 טייקיטעט

 אס

 טא -ןי-יירריה
 טרירטנעב

 עקקפיוא רעש - יד
 וק :

 ןכעלטפאשל עז עמונעג ךיילנ איזה

 ןשידיי ןצנ גנוקינייהַאּכ

 סדנַאפ צקידנזיירכרוד ןע ש יי בא
 ףלדקידיויכאת

 .א .א םװרַאטַאנַאס א ;יא יה

 ןבָאה טעטימָאק ןהפ ףליה רעד
 גרקעג רעדילהנימ עקיטפדעהַאבטי

 עכ יד ןבעגעג ייז טָאה סָאוװ ,ידַארַאּפ

 רעשילוּפ-שידיי

 - שידי 0
 ןדיי עשיליוּפ עלינייא -- סעילימַאּפ

 -טע ןגיוצעגוצ טָאה עידטסו

 םהעכ :1 - רענייז

 דניא-רעגיי

 -יררעטעּפש

 רָאג 3 .סע עי

 לימַאפ 2 ןזעוועג ָאד ןענעז

 רעייז זבָאה עכעלוו ,עיצילַא; ןופ

 .רעמעברַא עש בושי ןשידיי ןרַאפ ןטסנידרַאֿפ
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 יי
 ןרג א

 .ךייד

 ץיוחַא ,טדיטסיזקע ןָאסנַאזעמ ןיא

 ןייק ןעמוקעג ?ייט דעסי

 עסיורג ַא ךיוא ,עידפסו-ניא-רעגיי

 טייצ רענעי ןיא) קירבַאפ-עיצקעּפנָאק

 -רַא יד ."לייוו , עמריפ יד זיא סאה .(2

 ןטיול טדיזילַאנָאיצַאר ןזיא טמרָאד טעב

 עסיורג ןייק .םעטסיס דענַאקירעמַא

 טשינ ןעמ ףרַאד קי א

 -רַא ןיא ?גנַאמ רעסיורג ַא .ןבָאה
 -ירבַאפ יד ןגיוווַאב טָאה טנעה-טעב

 -סינימ-סטעברַא ןיא ןדנעוו וצ ךיז ןטנַאק

 -טםיא .עשידיי .עיינ ירד .םוישט

 ןטקַארטנַָאק-סטעברַא ףיוא ןענעז ןטגַאורג

 יד טא .ןָאסנַאזעב ןייק ןרָאוועג טקישעט

 -וצ ךיז 'ןבָאה רעײעברַא עקיגיזטסוווַאב

 עטנַאמרעדנבױא ןיוש יד טימ ןעמַאז

 -לעזענ רעמשרע רעד ןיא טקילײטַאב

 .ןָאסנַאועב ןיא טעבהַא רעכעלטּפַאש

 סָאװ ,ייז ןופ 2 ןענָאמרעד ָאד ליוו ךיא

 ;ןרָאװעג טריטרָאּפעד רעטעּפש ןענעז

 גד .רעציז ריאמפ ןוא ןָאסניוװעל
 דוד

 -ַאטּכ ךיז טָאה עגַאל יד זַא ,רעטעּפש

 -ינש ןטסיימ יד ןענעז ,טריזיליב

 רשייז ןוא זירַאּפ ןייק קידיצ קעוַא רעד

 ןעמענרַאפ ווא ןעמונדַאפ ןבָאה טרָא

 ,ןטנַארגיײיא עשירפ גָאט ןקיטנייה ןזיב

 לָאטסָאד רעבָא ,ןדיי עשיליוּפ ךיוא

 ןופ ,(1953) ןהעלטיה :ופ ענעֿפָאלטנַא
 יז לפיוו ףיוא ,;ענעז ייז .דנַאלשטייד
 ןויב ,ןרָאװעג טהיטרַאּפעד טשינ ןענעז . * איד 0 זופ יאוי

 ר רעֹבָא .ןָאקנַאזעב ןיא גָאט ןקיטנייה ּו

 -ַאב עשיטָאנַאקע יד ךיוא יו | ןט עכעקע

 34-1998 ןיא רענעי
 יד .ערעדנַא ןצנַאגניא

 -רַא ןעמוקַאב ןבָאה

 יז ןופ לייט רעטסערג רעד ןוא טכעה-טעב
 םֶלֵא טנדהָאעגנייא טנייה זיא

 -סלדנַאה א ,עטצעל יד .רעקדעװוטנַאק

 ןוא טלָאװעג ןבָאה ייז נ ,טנעמעלע

 -דַא וצ טביולרעד ןעמ

 רעדא ,רעלדנעה ז ייז

 עקינייא .ָאד ייז ןעמ יװ ,רעד:זיוה

 ןוא ןטעברצוצפיוהצ ןויווַאכ ךז

 שרעדנַא יד ;ןעניזַאגַאפ ענייש

 סנטצעק רָאג .גָאט וצ

 סעילימַאפ

 ,ןליוּפ

 לו יצ

 בז = = -+ =

 ןיוש

 רשי

 יז טָאה טשינ
 ןענ .ןומעב ןרָאװעג ןענ

 טפור

 -נייאזיינ

 ןופ עשהעדנאוועג

 ןופ דנַאברַאפ

 -יירד ןוא שכעלטע ,ןעמַאזוצ עלַא ריכ

 ןדליב ןטנַארגימיא עשיליוּפ-שידיי סיפ

 ַאזעב ןיא ןיירַאפ-רוטלוק ןשידיי םעד

 -רַאפ ןיא ןסָאלשעגנָא ןיא סָאװ ,ןָאס

 ןיא ןטפַאשלעזעג עשידיי יד ןופ דנַאב

 .זירַאּפ

 יב יי ןַאפ ןופ טייקיטעט

 המהלמ רעד וצ

 ןיא ןיידַאפ-רוטלוק -עב רעשידיי רעד

 םעטוה ךשמה ַא זיא

 זיא רעכלעוו ,'"טייהנייא , ןיירַאפ

 ןרָאי יד ןיא ןרָאװעג טע

 ןופ וע -

 ראפ .טַאהעג

 הע ןָאסנַאז

 יי
 ןע

 ע

 ע5 בוקַאי ךריד 4

 .דלָאסנעװועל

 (טריטרָאּפעד) רעלזיירק

 -רַארוטלוק !עשידיי ַא ןריּכ וצ ליצ ַא

 ןטסיטרַא עקידנראפכרוד ןפקעה :טעב

 -רעטַאעט ןענדראוצנייא דעוט-רוטקוק ןוא

 ןטיירּפשהַאפ ,ןטַארעּפער

 ןריפ קיטייצ ;כיילג יוא

 יד ןשיווצ טעברַא-ספליה

 -עז רעוט עקידרעטעּפש

 ןגניפעטשראפ

 סָאד

 עקיטייזנגעק ַא

 יד .רעדיקגטיט

1 

 ךוכ עשיסיי

 ,יקסוועיניס םייח ,רשרָאכ עשטיא ןענ

 טניירפ רעד ,זענלעו רעזייק ,לי:העב

 ,סָארנ המלש

 ,ןראוועג טריטרָאּפ

 יד ןופ ןברָאטש

 -לוק עטיירב ַא טלקיװטנַא ןבָאה ייז

 -עד רעטעּפשז זיא רעכלעוו

 זי -עט ,םיובלע ?ליכ
 ןוא

 .ןגקָאפ-סגירק

 ןטּפַאשלעזעג ץשידיי ן

 ,1999-1954 ןרָאי יד ןיא טייקיטעט-רוט

 -ערּפ רעד ןופ ףיוקרַאפ םעד טריזינַאגדָא

 -ָאניק ןוא -רעטַאעט טנדרָאעגנייא ,עס

 יגנוײענרעטנוא
 ןא*

 טימ

 ןופ + ןטַאדעפ

 .רעוט עשיטילַאּפ ןוא

 ןעמונרַאב 0 יז

 עוו ,עליש-בָאגוצ רעש

 -ער ,ןטנווָא-רוטלוק ןוא ןע

 -ריוילוק !ענערישרַאפ

 ןבָאה רקישב

 רעד

 ייז

 -ידיי

 ןבָאה יַעכל

 עקיטלָאמעה יד .רעדניק יד דַאפ ןפַאשעג

 עשיריי
 לַא

 עב

 רערעל ס

 ,ןענעיילר

 ןפלָאהעגוצ ןבאה ןטנ נעדוטכפ
 רעדָא ,20 יה| ןענעק טציא

 יא ןאסנַאזעב ןופ עכעכמנגוי עקירעי-3

 שידיי יַא ןביירשנא רעדָא
 ןפ טַאטלוװעה רעד זיא סָאד .טרהָאװ

 יד ןופ טעכהַא רענעבעגעגרעכיא רעד

 .טניירפ :עטנַאמהעהנביױא

 -עצ טָאה עיצַאּפוקִא יד ןוא גירק דעד

 בושי ןשידיי םעד טיירּפשעצ ןוא טייז

 ענייז טעטכינרַאּפ ןוא ןָאסנַאזעב ןופ

 רעלללגטיפ יד .ןעננוכיירגרעה - רוטלוס

 ַא ר פ ,טריטרָאּפעד לייט ַא

 -רע יד ףיוא ןעניווו ןבילבעג זיא לייט
 יי יד .גנוטער רעייז יופ רעט

 טימ ןבָאה ענעמ:קע;קירוצ ןוא ענעב

 רעטלּפָאטרַאֿפ

 קירויצ

 עיגרענע

 יִד ןעיובופיוא
 טעכקא ; טייקכעלמפַאש

 טנוק יח - - טלבעג יט א

 רעדניק יד ץ

 נוטלַאוורַאפ יד

 טָא

 ןעיכוקעגוצ זיא

 וי :ןעמייההרעד

 ןעמעוו ,עטדיט
 .עיגרענע ךכ ַא רעייז

 טשינ טרעוו עלוש

 ה טעּברַא יד ביוא

 יד רעּכָא ךיז טָאה

 סָאװ ,גנוט

 טָאה ,ןיירַאפ םעד טלעטשעג

 ר
 -לעזע 0

 סע

 ךיז
 עשידיי

 .טשינ טלעפ

 -רָאּפעד וש

 טעמדיוו ג

 -בָאגוצ יר ךיוא

 .טקיסעלכַאנרַאפ

 ,טלּפָאטרַאּכו ךיז

 רעוט-דוטלוק לָאצ

 -לַאוורַאפ עיינ יד .טרענעלקרַאפ קרַאטש

 -פיוא קירוצו 1949 ףוס טָאה

 טהעדנעעג

 -רוטלוק רעשיהיי, טסייה רע .ןעמאנ .ןייז

 עטשרע יה ."ןוירַאּפ ןופ גנוטלַאוװהַאפ

 ,סָארג ,רערָאמ טניידפ יד טימ- ,6

 ןביקבעג ןיא ,פאטשיונ ,ןייוא ןבואר

 סָאװ רעסיוא .1947 ראי ןדַאּפ רעטייוו

 -סיוא יא זייא ןבואר ןופ טדָא ןפיוא

 .שטיווָאבָא טניירּפו רעד ןרָאװעג טלייוועג

 קעטָאזלביב זַא טעדנירגעג ןכָאה רימ

 רימ .העכיב עשיזיוצנַארפ ןוא עשידויי זופ

 דנַאבהַאפ ןטימ ןעמַאזוצ 1 ןקילײטַאב

 עכעלטּפַאשלעזעג עלַא ןיא "ןָאינוא, ןוא



 טיופ ,ןעגנומענרעטנוא עלערוטלוק ןוא
 ןטייקכעלגעמ לַאקַאל יד

 .= הע

 -טעמ  עכעלג עג אשלעזעג עשייריי יח

 צ עטקיניײרַאפ = ַא זיא ןָאקנַאזעב ;יא טייק

 -עקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןצונ םוצ

 .ךיירקנַארּפ

 עקינייא ןופ ןטסנידרַאפ
= 
 רעוט עכעלטפַאשלעזעג ,

 דנַאל ןיא ,עקָארק

 ט יי ז רעפעגטוא
 טָאה רע .9

 ןפלָאהעג קידנעטש
 -נַאװעגנייא - יינ יד

 םארג המלש שימ ייס עטדוצ
 : (טריטרָאּפעד)

 טימ ייס ,טלעג

 ץנעוורעטניא טימ ךיוא

 ןגעוו ר לִא ,ןטעברַא וצ ,{

 טימ -קידנעטש ןוא זייווקיוא ןַא

 בושי רעשידִיי רעד

 רג טָאה
 א בושי ןשידיי ןרצפ

 לאפרעח

 -עב ןזָאלרַאפ טשינ רָאט רע זַא ,

 ךיז ןעניפעג סע יו

 ןוא קעװַא טשינ ןענעק סָא

 "= טצעז רע .ףליה וי יא ךיז ןקיטיונ

 רע 2 6 ַאפ ןוא ןרַאפעג ר ת ש 2 = /)

1 +- 2 
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 טשינ רעמ טמו 3 יש יז ז: יד וש 2 -2 ש 2 :

 רעמיטנגיייא

 -רעטנוא רעהיינש רעניילז

 ןוא רשוט רעכעלטפַאשלעז

 דילגטיטו - גנוטלאווראפ

 וצ םיירנ קידנעטש

 רעדַא טסיטרַא יד ַא א

 | גע 7? פ עכלעוו ,דעלעטשטפירש

 ןוא טַאד טימ ,ןעש:דנַאלכרַאֿפ זדנוא וצ

 -ַאב ענייז טיוק ,טלעג טימ ךיוא ,טַאכ

 .ןטייקכע ענעהייש

 -בעפ ןיא !שריטר יב ראוועג זיא רע
 .קנעהנא ןייז .דובכ .1942 רַאור

 -לעז ײז .רעלזיירק 'ה יוװ גנַאק יױזַא ןָאק

 ךיוא טָאה רע .ןעכָאנ ןוא עיצַאוטיכ עב

 יד ןהופ טסניד ןיא

 ןוצ ,םיא טננילעג סע
 רוי ;דיו א

 3 וש ו 1.ןפ

 -:עמוקירוצ .טנעמָאמ ןטצעל ןיא ןעוועט

 רעה רע זיא ,גנויירפַאב רעד ךָאנ קיד א 2 ן יי

 -ףליה רעטגייווצרַאפ ַא ןופ רָצטַאיציניא

 עכלעוו ,ענעמוקעגקירוצ יד האפ טעברא
 םוצ ןעלטימ ןָא הא ןעגנוניווו ןָא ןענע יה (!' דא * ייאא הווצי 'א4 ?יאררו
 ןפלעה םייב ךס א טעטפייל רע .ןבעכ טי יי ר - א ףי+ = =-++ רזי
 גט תדסאז }6 יאא :טיוווויוז גזל ריקאהר קודוש

 ,ן== שג ןטא ןעגנוניוװ ןעמסעַאב ץ 0

 עטשרע יד םיוא טלייט רע .ןטעברַא

 רע .עקיטפרעדַאכטי יד רַאפ ףליה

 -עג יד ןטימ גנודניבראפ ןיא ךיז טקעטש

 ,תואולה טעוװ ס

 ,ןָאזרעּפ 19 ייב ןסינ

 .רכ ןַאילמ ןבלַאה ַא ןופ עמזס יַאו ףיוא

 ןופ 69 רעקידנעטש רעד רעקיוא

 ןיב עקינייא ךָאנ ןסינעג סע רעכלעוו

 ַא יא טפעשענ ןייז .גָאט וצ ט:נ;יזח

 ןיַאפ סערהַא רעקידנעטש

 הֹע .ףליה ןיא ךיז טקיטיונ
 ןשטניוו רימ .ךעלריצ הער

 ןשידיי םעד תנוטל ןבעל



150 

 גגוהנירג יד

 ןשידייי ַא ןופ טייקידנעווטיונ יד

 -ענ ךיז טָאד זירַאּפ ןיא רָאֹכ - סקלָאפ

 סָאד עוו ,טנעמָאמ ןיא ןקרשיכ וטזאפ

 ןיא א עכעלטפאשלעזעג עשידַיי

 ןעמענּוצּנָא ןביוהעגנָא טָאה ךיירקנַארפ

 .ןעמהאפ עוויסעהגַארּפ רעכ

 ;פ:ןניק-?ערוטקוק ןיא לגנאמ רעה

 יױרל ןעוועג זיא סעיצוטיטסניא עשיר

 טלָאטעד רעד

 -עג רעד ןענַאטשטנַא

 ןטנענַאמרעּפ ןשידיי ַא ןפאש וצ קנוצה

 ןענידַאב וצ שםאנפיוא דר

 -רעטעברַא עקוידנעמוקפיוא

 טםָאד 1 ןג עלפ

 - רהכב יד

 -ודיו וצ הא סעיצַאזינַאגרַא

 .גגָאזעג עט ריז

 ןופ גנוײלַאװורַאפ ףעד ןופ ףור ןפיוא

 1999 הֶאי ןיא טָאה עגיק דוטלוק רעד

 ועמונעגביונוצ

- 

 ךיז עכעקטנגוי עּפוהג ַא

 ףיא עּבַאק ַא ןיא לָאמ עטשרע סםָאד
 -ייל רעד

 ושלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאפ רָאי ןעצ

 "עג יא ןַאמטפעה טסינַאיּפ

 ןייטש - טנורג ראה א טגוייל

 .רָאכ-סקלַאֿפ ןשיהיי

 גנולקיװטנַא

 ךָאנ טלא ַצמעהו

 טָאה רָא רעד

 -נַארּפ ןסיוהג

 ןיא רַאוטהעּפער רעד

 םערָא רעייז ןעוועג
 ןכַאמ טנָאקעג טינ

 יא
 ןוא

 ןייק

 עכ 6 5ש

 ר
 וש =

 -וא טמענ רעטעּפש טַאטַאמ

 .א האכ הפ גנוטויל יד

 בעגעגרעביא ןוא תונשקע

 צַאזינַאגרָא שיינ יח ףיוא

 .ןטסירָאכ 80 ףעבו

 לענש: רעייז ךיז טרעבָאועד רָאכ רעד
 דוצנ ,ךייהקנַארפ ןױא זיולב טינ

 .דנַאל ןופ ןצשנערג יד רעסיוא ךיוא

 ןטרעצנאק - ייליבוו עכעלרעי ענייז

 עטכע ןיא טלחנַאװדוַאוּכ

 ןטרעצנָאק יד .בושי ןצנַאג םענופ

 ןוא "ָאװַאג, לָאז ןיא ןעמוקרָאפ

 4 א -

 ןייז ווד

 טסקוצוז

 א דלַאב טלייצ

 העוו

 םוה

 ןגעלפ

 רָאכ סקלָאפ רעשידיי רעד

 בילוצ .ןרעו טגעלפ ייז ןופ לייט 64

 .טרזהעגרעביא ץַאלּפ ןיא ?גנַאמ

 יענעז הָאֹכ ןופ רַאוטרעּפעה ןיא

 -העגנוה רעד, :יװ קחעוו ןעגנַאגעענײדַא

 ןט210 ןפיױא  ,?לעיב ןופ "שהַאמ

 -ָארּפ יד, ָאקנעדיװַאד ןופ "טסראיוו

 "רעמַאה ךיז ביוה , ,רענלימ  ןופ "עיסעצ

 רעפייוש בקעי ןופ "שרַאמ - רעיורט, ןוא

 "עמשטערק א ןיא טסעוו יד שינ ןיימ,

 -ןופַאש עשיסאלק ךיוא יו ,טד ןגבלעג ןופ

 ןדייה .,ןאמוש ,ןָאס?עהנעמ וי

 .ןעווָאהטעב ןוא

 א ןוא רָאכ רעה ןטמוקַאב 1996 ןיא

 -נאק 9 טיג רע וװ ,ע גלעב

 .ןפדעוװטנַא ןיא ןוא

 יא יקסנָאלָאפ ןופ "טיורב,

 -עס ןופ "קָאװשט , רער ןעוועג טלָאמעד

 -נייא

 ?סירב + ןטודעיצ

 ןטימ טימ טעבדַא 1957 ןיא

 ,םרעטעּפ טנעגיריד

 רעײשברַא

 דעד רָאכ

 ןיא טריזילַאיצעּפכ

 הענָאײצולָאװער ןוא

 גע ןייז ןטרעצטַאק יד

 -ּפִא ןסיורג סדעדנוזַאב ַא טַאהעג |

 -נַארפ ןוא העשידַיי רעד ןשיווצ אי

 -עווש ירד רעבוא .ננורעקלשפַאב רעשיזיוצ

 ַא ןעגניווצ ע טי ער

 -ַאב רעייז ןזָאלרַאפ וצ ןטסירָאכ ?ייט

 .עיצאזינַאנרַא עטביל

 -ועעננוא

 ןעגנוגנירַאב

 -עד זידוַנּפ ןייק טמוק 1928 רָאי ןיא
 יָאק ךענעה רָאטיזָאּפמאק רַאב

 דע טלעטש הָאכ ןופ שטנווו ןפיוא ןיא

 ןַאק ךענעה .עיציזָאּפסיד ןייז וצ ךיז

 ןוורפ טכַאמעג רעטשרע רעד טָאה

 דעט
 וע =



 -נסיוו ַא ףיוא רָאכ

 טימחעד ןביוה ןוא עזַאב

 ןעקנעש ףךיױא רע טנעלפ ,רעדיל ןענ

 ןוא ןמָאנ ןענרעק וצ ףיוא טייצ ?סיבַא

 .גנודליב - םיטש ףיוא

 -נָא רָאכ רעה טָאה ןָאק ךענעה טימ

 -יל-סקלָאפ עירעס ַא ןעגניז וצ ןביוהעג

 ַא ןיבר םייב,

 רעשידיװ העד ןופ דיק קסָאד, ,'הבנג

 וו .א .א "עלעטעטש ןייט, , .עדַאגירּב

 טסנידרַאפ רעה ןזיא עקַאט רוצפרעד

 ןשידיי ןרַאפ טנעגיריד םעה טָא ןומ

 .רעסיורג א רעייז רָאכ - סקלָאפ

 טרעוװ דנַאק ן'א ןעגַא עניימעגנלא יד

 .רעגרע ןוא רעגרע ץלַא גָאט וצ גָאט ןונ

 רעד ןיא ךיז טהענעקקרַאפ רָאכ רעד

 טעטילַאווק ילַאקיזומ ץייז

 םׂש יא ןעוועג .רדסּכ אי טגייטש

 דעטייוװצ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאּפ בראה

 1999 ראי ןיא .הסחלמ-טלעוו

 .ןסָאלשעג רָאכ רער

 טֿמוק סע .גירק רעד פיוא טכערב כע

 -ַאֿפ רעטנזיוט .עיצַאּפוקַא עש

 -רָאּפעע הא טהיניאור ןרעוו סעיליכ

 -ַאכ הָאצ שסיורג א יז ןש ווצ .טריט

 ייד יד

 גנוירפַאב רעד ךָאנ

 ספיוא ךיז ןעמוק גנויירּכַאב רעד ךָאנ

 רענניז עטעבילבעג-ןבעל 12 הףיונוצ יינ

 .טעברַא יד טו ןסילשַאבו ןוא

 רַאכ-סקלָאפ רעשידיי רעד

 י רעקיזופ ןהפ גנוטייל רעד רעטנוא

 ןֶא רעהיוו עפורג יר טכייה יקסנילרעב

 .וארַאֹפ טינ ;ענעז ןטָאנ .טעברַא ריא

 וצ ווו טדָא ןייק .רעהעג ןטיול ןעמ טגניז

 ןייא ןופ ןעמ שרעחנַאװ .ָאטינ זיא ןעגניז

 ןצייה צו ןליוק ןייק .ןטייווצ םוצ ץזַאקּפ

 דעד ןיא ןעמ טנניז .אצטנב (טינ :ענעז

 ןוא טנשקערַאפ רעבָא זיא ןעמ .טלעק

 .ןטייק'רעווש עקַא ךרוד טכערב ןעמ

 יאדכ זיא'ס

 טיירפאב זיא

 זירַאּפ זַא ,ןענָאײַאב ןצ

24 = - 

 "עטילַאומװמ , הֵאז ןיא .עסערּפ

 ,טםַאשנעגנַאפעג ןופ קיריצ טסוק סע

 2ֿפיוק .א טנעגיריד רעד

 בעלטע פא ךיוא

 -ריטרַאּפעד רעד ייז ןשויווצ ,ןטסירָאּכ

 .אקוואק רעגניז רעט

 א יד רעביא טייג 1946 ןא

 ןופ - גנוטויס

 -פיוק 20 טיפ ןעמאזוצ טריפ רעכלעזו

 גָאט :קיטנייה ןזיב רָאכ םעה ןַאמ

 רָאכ רעד טצעז גנואיירפַאב רעד ךאנ

 -יל-סקלָאפ עשידיי

 ,ןטייק רעווש עקילָאצמוא ץַאדט ןוא העד

 ךיז רעש טהעכערגרַאפ דעלע-ַאּפ שטָא

 גצן2 ןקיפנייה םייב .לָאצ רעד ןיא ךיוא

 .רעגניז 90 ךרע ןא רעו טקףיוצ

 , 8 ;נוהקיכ - .םיטש ,ןײא -) ++ ש: יה סָאה 9

 טראוו

 טייטשַאב

 ענעסקאוו

1 

 ן

 יו
,+ 

 רק ןרוצ

 טריבעגנייא
 2 דיק

 רעדיל

 לי-ץרא} יי
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 ןַאפ

 ;רסטז ןז ןאאצא ייהיקריא ןגשירטפיר
 ,טעז ןעמ ןוא ;טיױטש ןשירעלט

 לא רע טרע או ןצ גור 6 ראא ירידרזי -אאו וי
 ווו יד ןאוווצ - הטחשוה
 אב } ן=- .רע-ע=

 ים אא+ 4 גאזע .דול יאהר
 םולפו ַא וש ךיז טקדעמ

 יירוופ (האוו יירדזוו- וגו צזיי ד
 טקנוּפ -לוו ,עט צ ונַאוועגנ

 -וצ ךָאי 18 טימ רעיײגרָא

 ןטעברַא וצ ייקידנעוװט
 ןשירעלטסניק תמאב

 וצ ןצ רָאכ רעד ךיוא

 תא = ,רעדיל עקידלאר

 ֹצ

 ןענָאק רע לָאז טפנוקוצ רע

 יװ ץַאלּפ ןבלעז םעד ןעמע

 רָאכ םייב זַא ,ןבעגוצ ךָאנ
 -רעד רַאפ עד רַאֹפ עלוש - קיזומ

 טלקיװטנַא סָאװ ,רעדניק
 טקרעמַא אב ןייובשו 5 או ןיא

 רת
 ייב ייס ,רָאכ ןופ סולפנייא רעד ןקוש ךיז

 ר -
 1 ו

 יווחוורד
 יי .ןואבכ - טנתוה ןופ =

 -ימ ןיפ ייר עצנַאנ ַא ןענעדרָאניײא םייב
 עשילַאקיז

 יצצז 6

 ןהא

 יב
 ,ע

 האנה

 .ןטרעצנָאק

 -ינַאגרֶא עננוי קיבייא
 דיירפ ליפיוזַא ן?פ:שרַא

 ךיז ּלֶאְו .בושי !שידיי

 -ינ ןוא רעכעב סָאװ ףליהטימ ;ייז טימ

 א רעכ

 4 סי

 .רָאכ

 יױװטנ
 וצ ידכ ,ןעלז ==

 ד

 ךןּכַאמ ןטסושעג-טוג ןקיּפָאק- 100 א

 ריא ןכיירגרע

 יי 01 יא "ָאװאג, לַאז ןיא טרעצנָאק ַא ףיוא רָאכ-סקלָאפ ר ן 4 6 װ יי א : -- סא - א ייד

 סם רָאי



 (קרָאי-וינ) טי ט א 8 הוה

 טפַאשנַאטסדנַאל יד

 חונ רעייז
 קיסיירה טיש ןיב

 -ירעמַא ןיא קידוצ רָאי

 ןופ דנַאק ַא ןעוועג עק

 .עיצַארגיײביא-ןסַאמ

 --א ענעי ןופ ךשמב

 זיא ןרָאי - עיצַארגױמ

 נַאורַאפ .עקידעמַא

 דנַאל ַא ןיא ןרָאװעג

 .ביײלסדנַאל ןופ

 עקירעמַא יא טטייה

 ןופ .דנַאק ַא

 .ןטּבַאשנַאמ

 ןעוו ןרָאי יד ןיא

 ןייק ןעגנַאנעגנָא זיא'ס

 -יא-ןסַאמ א עקירעטא

 ןיא ןענעז ,עיצַארגימ

 ןעמהוקעננ ָא  לנַאל

 -םדנַאל

 -ניוװ עֶלַא ןופ ןשטנעמ

 -עצ ףױא טהערעג ןבָאה ייז ,לנוק-דרע ןופ ךעלעק
 5 1 עפַאנָאיצַאנ ךיז טימ טכַארבעגטיכ ןבָאה ,תונועפ רעקיל

 עלַא ןבָאה ןוא ,ןבעל ןימ 2 6

 ."הנידמ סעסובמולָאק ןיא + ןכַא

 -עג ןריובענ ןַאד זיא עיצַאזינַאג 0 נַאמסדנַאל

 טכעלנעמרעד טָאה עיצַאזינַאגרָא-טפַאשנַאמסדנַאל יד .ןרָאו

 גייטש ןטלַא ןייז טיוק ךיז ןבעלוצסיוא "םענירג , םעד

 .ןבעל טרַא םעיינ םוצ ךיז ןסַאּפוצוצ טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ענלצנייא יד ןבעק םוצ ןעכוקעג עו םורַא ױזַא

 -טפַאשנ סו יד א גרֶא - טפַאשנַאמסדנַאל

 יד יוװ ,דנַאל ןרעביא טעטש שנעדישרַאפ יד ןוא ןטננעג
 יה רעדָא ,ליפשייב םוצ ,קהָאי-וינ ןיא "דיאס טסיא, עשידיא - -! ײ 0 =

 ןטפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאפ רָאי ןעצ 17

 עקירעטַא ןיא |
 ןטייקיטעט ערעייז ,טולפנייא רעייז ; |
 -נַאמסדנַאל יד ךיוא ןוא ,ןילקורב ןיא רעגעװרָאנ ןופ טנגעג

 -ראפ עסיורג ַא ,קעמאדטמאה יו ,עקירעמוא ןיאו טעטש ןטפַאש

 טיײטשַאב גנורעקלעּפַאב עצנַאג יד ווו ,טיאדטעד ןבעל טָאטש

 .טיילסדנַאפ עשיליוּפ ןופ

 -נַאמסדנַאל טיובעג ןבָאה ,עשידיי טינ ,טיײלסדנַאל יד

 עכלעװ ןופ ,רעדנעל יד טיול .סעיצַאזינַאגרָא - ןטּכַאש

 .סָאד זיא גנוניישרעה רעד ןופ הביס ןייא .ןעמוקעג ןענעז

 םירעיוּפ ןופ ןענַאטשַאב זיא עיצַארגימיא עשידיי טינ יד סָאװ

 .רעפרעה ןוא ךעלטעטש שקנישטניילק ןווכ

 -נַאמסדנַאל טיובעגסיוא ןבָאה ןטנַארגימיא עשידיי יד

 ןופ ,ךעלטעײשש ןוא טעטש יד .טיוק סעיצַאזינַאגרָא-ןטּפַאש

 עהעסערג יד ןופ =ײלסקדנַאל יד .ןעמוקעג ןענעז ייז ןענַאוו

 ןבאה ,סעדָא ,קסנימ ,ענליוו ,שזדָאל ,ליּפשייב םוצ יװ ,טעטש

 .סעיצַאזינַאגרָא-טּפַאשנַאמסנַאל עכעלטע וצ

 ןיא ךיז ןעניפעג ןטּכַאשנַאמדנַאל עשידיי עטסיימ יד

 ןָאילימ ףניפ םורַא יד ןופ סָאװ ,םעד בילוצ טושּפ קרָאי וינ

 -יג ןיא בלאה א ןוא ייווצ רעביא ןבעק ,עקידעפַא ןיא ןדיי

 -עג סעיצַאזינַאגוָאײפַאשנאמסחנַאפ ,עשיריי עסיורג .קרָאי

 ,עיפלעדַאליפ יו ,םיבושי עשידיי עכלעזַא ןיא ךיוא ךיז ןעניּפ

 ןיא טעטש ערעדנַא ןיא ןוא ?טַאלוװילק ,ָאגַאקיש ,טיָארטעד

 .עקירעכַא

 עק;רעמַא ןיא ןטֿפַאשנַאמדנַאל עשידיי לָאצ עיונעג יד

 קרָאי וינ ןיא זַא ,טצַאשעג רעבָא טרעוו'ס .טנַאקַאב םינ זיא

 ענעדושראפ נזיוטט יירה םורַא טציא ןרישסיזקע ןיילַא

 זופ טּפַאשרעחולגטימ .ַא טיט  סשיצַאזינַאגרָא-טּפַאשנַאטכדנַאפ

 יד ןופ טייהרשפ5 שקידנגעוורעבלא יד .ןדיי ןָאילימ בלַאה ַא

 לףוס .טעדנירגעג ךִיז ןבָאה סעײצַאזינַאגרָא-טּפַאשטצמסדנַאק

 ןקיטנייה םעח ןופ ביֹוהְנֶא ןיא ןוא טרעהנוהרָאי ןקירָאפ ןופ

 ןבָאה ןעמַאנסיוא עקידנטיידַאבמוא רָאג טיפ .טרעדנוהרָאי
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 עיינ רער זיא ?לכ םעד ןופ ==

 ןיא סָאװ ,עיצַאזינַא;הָא-טּפַאשנַאמ

 רעכעלרעסיוא רעַײינ רעד
 ,ליּפשייב םוצ י

, 

 ןופ ןטנַאדגימיא

 ןהצהועג טריזינַאגרָא סנט
 0 טא יאדכ זיא ,עיצַארגימיא

 עקידעמַא ןיא
 ורעדנַאוװרעביא

 רעכעל ר רעד קנַאד

 .רעטרעוו רָאֹּפ ַא טימ

 ןַא טייצ וצ טייצ

 5 ?ייט ןייא ןופ

 -ןינ ןופ עיצַארגימיא

 ןייק ָאנאקיש ןוא ד

 ורעקלעפאב רעד ןופ ג

 ידיי ַא ןָא טייג טציא .ןטייווצו םוצ

 ַאלווילק ,טיארטעד ,עיּבלעהַאליפ ,קרָאי

 לעזדנא א = 2 ,סעלעזדּנַא סאל

 8 ןזיווַאב סנטצעל עקַאט

 6: עי

 יד טָא זַא יש

 הטּכַאשניַאמסדנַאל

 = יא יד וצ

 ןענעז ןטפַאשטַאמסדנַא

 יו א עשיטקַארּפ ןייר 2

 לעהסיורַא א וש --. ר ר בַאשז ליד
 ,טייקי ןָאלטעבר וַא

 טרעוו רע תעּב דילגט

 20 םיא ןרעּכ

 ןוא עו העי רעד וי

 ןיולב ןלַאפ עטסיימ יד

 סעיצאוינַאגרַא

 ןלָאז רימ ןעוו וי ליפוצ

 העיייז ןוא עקיהע אנהֶא- -ןטפַאשנַאמ
 טייהנגעקעג רעד ייב דימ

 טפַאשנַאמכדנַאֿפ ןהפ ןפיט עטמיט

 .עקידעמא ןיא גאט

 סעיצאזינַאגרָאדן
 טנייה ןריט סיזקע

 ,ישנא יד (4

 ןופ ר עטסטלע יד ןענעז ייז .םישרדמ יִתֹּב

  טנעלועב א
 ;רָא-טּפַאשנַאמסדנַא

 יא רי-ו 6(-ש- רט-כופיטואצ רטע הפור גוש טרשיתווש הפווד
 ּ ןרַאב ,רערויקגטויש רַא 2יה בַאגפיוא עו

 ריגריטיא ןוו ןואא גורויוויאנראא גרוד :טוײז
 .רעטנעצ ןייא ןיא טלדיזינַאגרָא טינ ןענעז

 -ַארפ שנעהישרַאפ ןופ םעשטנעהב טפַאשנַאמּכדנַאל (5
 זיא טפַאשדעדילגטימ יד .םנדרָא ןוא םעיצַאזינַאגרָא עלענרעט
 .קיניזטסוװַאב שיטילַאּפ רעמ

 -יימ יד ןא ןריטסיזקע ,ןבוקק ןוא ןעניירַאפ-ןעיורב 4

 ַא ןופ עמרָאפ עטסיינ ידי ןיא סָאד .ןזיירק עילימאפ (פ
 ןופ עיצַאזינַאגרָא-טּפַאשנַאמסדנַאל

 רעחילגטימ ש:סיימ יד ןעגנַאלַאב טוכַאשנַאמסדנַאל רעד ןיא

 ןיא ךירטש טּפיױה רעד .החּפשמ רעד ןופ םידדצ

 .ענעריובעג רענַאקירעמַא ןופ טייטש

 וע אל
 .רעטנעצ דעניװָאקוב רעד רעדָא ,ליּפשייב םוצ ,םינקז-בשובי

 עטסיימ יד .ןדנַאברַאפ ןוא סעיצַאזינַאגרָא ףילער (8
 רעקסירב ןוא רעדימַאטישז רעד יװ ,סעיצַאזינַאגרָא ףילער
 רעד ןופ טעדנירגעג ךיז ןבָאה יב םוצ ,ןפילער

 .טנייה זיב ןריטכיזקע ייז ןופ לֶאצ א .המחלמ טלעוו רעטשרע
 -טיִל ,רעשיליוּפ :ןדנַאברַאפ עקידנגלָאפ יד שש טציא

 ,רעניַאהסוא ,רענַאיצילַאג ,רעשיסַאגנוא ,רעבוַארַאסעב ,רעשייוו

 -רַאפ יד ןופ םענייא ןדעי ןיא .רעשיסור-סייוו ןוא רעשינעמור
 סעיצַאזינַאגדָאזטּפַאשנַאמסדנַאל ןסָא עא ןענעז ןהנַאּב
 - טּפױה רעד 0 טמיטשַאב ַא ןוּב טעטש עטמיטשאב ןופ

 תלוכיב טינ !שנעז ייז סָאװ ,זיא ןדנַאבדַאפ יד כ ךיהט
 וליפא ןטייקיטעט יד ןופ טיבעג ןייא ןייק ןריל

 .ןטפַאשנַאמסדנַאל ענעסָאלשעגנָא יד
 -ימָאק עלעיצעּפס ןוא סליסנואק ,ןטעטימָאק-טָאטש (9

 עיצַאזטַאגרַא רעשידיי רעקיטכיוו רעדעי ייב טעלק .ןטעט
 ,טניאשזד םייב ,ןטפַאשנַאמסדנַאק ןופ ??סנואק זַא טריטסיזקע
 סערגנָאק ןשידיי רענַאקירעמַא םייב ,ןַאשזדיבמַא םייב

 ס טעטשו לָאצ ַא ןיא ָאד ךיוא ןענעז םעד ץוח .ליּפשייב
 -עּפס .סעיצַאזינַאג:ָא-טּפַאשנַאמסדנַאל יד ןופ ןטעטימָאק עק
 ןוכ טהיזינַאגרָא טייצ וצ טייצ ןופ ןרעו ןטעטימָאק שלעיצ

 -ףילעד רעסיועג ַא רַאפ סעיצַאיינַאגדָא-טּפַאשנַאמקדנַאל

 .עיצקצ
 רעטסיינ רעד ןופ סעיצַאזינַאגרָא-טּפַאשנַאטפדנַאל - (0

 ןבָאה ייז ןגעוו .עיצַארגימיא רעכעלרעניא ןוא רעכעלרעסיוא

 יט = בת

 ר 2

 ש: ++ 1 2 ו+ 5:

 -עיצעפו

 תמאב ןענעז עקירעמַא ןיא ;טפַאשנַאמסדנַאל עשידיי יח

 ,גנַאל ןיוש ןיא דָאידעּפ-לב רעייז שטָאכ ,חוכ רעקיזיר א

 זא ,ןגָאז זצ ןבירטעגדעביא טשינ ללכב זיא'ס .רעבירַא גנַאל
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 סעיצאזינַאגדָא-טּכַאשנַאמסַהנַאל .עטסיימ יד
 .ץנעטסיזקע רעייז רַאפ טציא

 רעקיזיר .ַא ןענעז סעיצַאזינַאגרָא-ןטּפַאשנַאמסדנַאק יד
 -יפדנעצ ןסָאלשעגנָא טציא זיב ךָאנ ןענעז יז ןאו סָאװ . ,חוב

 ןעגנַאלַאב עכלעזו ,ןשטנע רעהיפגמימ רעטנזיוט רעק
 יפת

 ךיז ןעלגנַאר

 ט )לב םקלָאפ

 טפַאשרעדילגטימ יד טָא .עיצַאזינַאנרָא רעדנַא ןייק וצ טינ

 טייקטיירג ריא ןזיװעגסױרַא טייהנגעלעג ןייא טינ ייב אה
 -עג ראנ ךיז טָאה'פ ווו ,טנַאה עכעלרעדידמו ַא ןקערטשוצסיוא
 .טקיטיונ

 -טלעו רעטשרע רעד ןופ טייצ ןיא ןעשעג זיִא סָאד

 ךשמב טריסַאּפ סָאד וטָאה סָאמ רעדעסעוג ַא ךָאנ ןיא .המחלמ

 -קַא ןייא ןייק ךרוד טוינ זיא'ס .ןרָאי-דעלטיה עמַאזיורג יד ןופ

 -ינַאגרָא-טפַאשנַאפסדנַאל יד רעכלעוו ןיא ,עקירעמַא ןלא עיצ

 יי ופ ןייז טינ סעיצַאז

 ןענַאמחעה וצ טינ קידושוי
 ד

 -ינַאגרָא-טּפַאשנַאמסכדנַאק יד 5 א יש ןטקנוּפ עכַאוװש

 עקירעמַא ןיא סעיצַאז

 ןכיירטשרשטנוא וצ קיטיונ ןיא ייר רעטשרע רעד ןיא

 טנייה ןענעז ןטפַאשנַאמסדנַאפ עטסיימ יד זַא נק

 ןיא זיא טוקב- שיחפ ןייק .חנַאטשװצ ןקידס

 יד רַאפ ןוא ןעמוקעגוצ מינ רָאי -קילדנעצ עכעלטע ע עטצעל
 -טּפיוה רעד טייטש סעיצַאזינַאגרָא-טפַאשנַאמקדנַאל .עטסיי

 ןעגנוטכילפרַאפ-גנורעכיזרַא יד ןעמוקוצכָאנ יו א

 דַאב טּכַאשרעדילגטימ יד ןוא --- רעדילגטימ ערעטלע-.יד .רַאפ

 ןזָאלניירַא טינ ךַיז ןרימ .ןשטנעמ ערעטלע ןופ טוציא

 נַאטשוצ םעד ןופ תוביס יד ןיא

 ַא טימו זיב .ןרעוו ןביוהעגסיױרַא ףרַאד ו!טקאפ ןייא ךָאנ

 -עג ןזייהק-רעטעברַא יד- ןיא ןעמ טָאה קיחוצ !ןרָאי קילדנעצ

 טייטש

= 

 דַאזינַאגדָא-ןטפַאשנאמסהטַאפ יד ףיוא ּפָארַא ןביוא ןופ טקוק

 טיײטשַאב רעדילגטימ יד ןופ טנעצַָאדּפ 69 םוראְו שטָאכ ,סעיצ

 יד ןשנעז גנַאנוצ םעד טָא ןופ טַאטלוזער יא .-עטעבדואו 12

 -עג טרילָאזיא יװ .טעמכ סעיצַא;ינַאגדָאדטּפַאשנַאמ

 ןבעק ןשיטיסָאּפ ןוא ןכעלטפַאשלעזעג ןקידנזיוהב ןופ או

 ךיז ןבָאה סעיצַאזינַאנרָא-ןטּפַאשנַאמפ:טא? יד .דנַאל .ןיא

 רעוו ןוא טעברַא-רוטלוק ןייק טימ ןעמונרַאפ טינ ןצנַאגניא

 .נייקיטעט רעשיטילָאּפ ןופ ןיוש טדער

 חוכ רעקיזיר רעד טָא זַא ,וצרעד טריפ-שד טָאה סָאד

 -אב שיטקַאפ ןיא עקירעכַא ןיא סַאג רעשידיי רעד ףיוא

 -עג טָאה רע סאוו ,לָאד רעקיטכיוו רעה ופ ןרָאװעג טקימייז

 .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןופ טיבעג ן-שי ףיוא ןליּפש טנעק

 -קע טפַאשרשּפהעק רעקיטכיוו רעהעי טעמכ

 גנולײטּפָא יד טא .גנולייטּפָא - ןטפַאשנַאמסדנַאל א טריטסיז

 ַא זיא רָאנ ,עלָאר עסידנעןששטסבלעז ןייק :טינ רעבָא טליּפש

 יצ ןגָארט סעיצַאזינַאנראו ןטפַאשנַאמסדנַאל יד .ןַאגרָא ףליהעג

 :ש

 רעשידיי ייב

 ענעדישיראפ ףיוא רעטלענ סעמוס עקיזיר גָאט וצ טנייה זיס

 יד ןופ םיײש יד ךיז טרעה סע ןעוו ןטלעז רעבָא .ןקעווצ

 שנונב רעדָא ר יד ןלייטסיוא םייב ןטּפַאשנַאמסדנַאל

 שלעזעג עשידיי |
 2 ע=

 .טפַאשרעּפרעק רעלַארטנעצ רעד ןוּכ ןבעל ןכעלרעניא םעד

 ןיק האועג טכַאסעג ינ ןשנעז גאט

 -נַאמסדנַאל יד ןרעכיירַאב וצ עקירעמַא

 -טלעוו ןטיירב ַא טימ ,רומקוק םימ סעיצַאזינַאגרָא-ןטפַאש

 סיוא ךיז ןבעל גָאט וצ טנייה זיב .ןפידגַאב עיינ טימ ,םענרַאפ

 ןטפַאשנַאמסדנַאפ ערעדנוזַאב יד ןיא ןשטנעמ-סקלָאפ יד

 -נַאוי צ .ַא טימ ןָאטעג םָאה ןבָאה ייז יו ,רעגייטש ןבלעז ןפיוא

 .קירוצ ראי קיסייחד קיש

 וצ טנייה זיב סָאװ ,תוביס יד ןופ שנייא זיא סָאד ןוא

 -ַאינַאגרָאןטּפַאשנַאמסדנַאל לֶאצ עסיורג ַא ןָא ןריפ גָאט

 ,ןעלטיט ןוא ןדָאטעמ עבלעז יד טיול ןטייקיטעט ערעייז סעיצ

 .קי ,וצ ןראי ןוא יא טימ ןאטעג סע ןבָאה ייז יו

 ענעהישרַאפ סָאו ,טשינ רעדנווו ןייק רעבירעד זיא'ס

 -נַאמסדנַאל עלארטנעצ ןוא םיבושי עשיריי ןופ סעיצַאגעלעד

 ןצ טניאה זיבו יו זיר

 ןיא ווורּפ עטוכנוה וע

 ;סיוטשעגנָאו ךיז ןבָאה עּפַאדייא ןיא וי א/יגנ ןיכאש

 ןוא עקירע=ןצ ןיא ןעמוקעג ןענעז ייז ןעוו ,ןטייקירעווש יד ןָא

 -נגעלעג ליפ ייב זיא סָאװ הי המחלמ-ךָאנ א טדע-עג

 .ךַארּפש עכעלדנעטשרַאפמוא ןַא ןעוועג ןטייה

 זַא ,טּקַאפ רערַאבטיײדטשפוא ןַא ךיוא .זיא'ס

 ןוא - טעטומַאק-לַארטנעצ ןשידיי םעד ןופ :

 םעד ןופ ןוא ,רָאי ןקירָאפ םעד טכוזַאב זנוא טָאה סָאװ ,ןליױּפ

 יר טימ ךיירקנַאהפ ןיא ןטפַאשלעזעג עשידיי |

 ןבָאה ,שארב ךוָאשזָאביר ףֶלָאדַא ןוא טנַאהע דערּפלַא טניירפ

 ןיא .ןבענעג ייז ןבָאה רימ יוװ ,רעמ ליפ ןגָארטעגיײב תמאב

 -ַאגרָא-טפַאשנַאמסדנַאל .רענַאקידעטַא-יד ןופ ןסעהעטניא יד

 -העק עלַארטנעצ עכלעזַא זַא ,רשוי ַא ןעוועג טלָאװ סעיצַאזינ

 זנוא ןלָאז ,טנָא:העד טשווָאקצ ןבָאה דימ אוו  ,ןטפַאשרעּפ

 .רעייטשרָאפ ערעייז ןופ ןכוזַאב טימ ןרעכיירַאב רעטּפָא סָאװ

 -ינַאגרָאהמפַאשנַאמסדנַאל יד סָאװו . ,חוכ וי רעד

 ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא טציא זיא םָאװ ןוא ןגָאמרַאּכ סעיצַאז

 ןזיווַאב ןוא ךיז וצ ןעמוקעג ןַאד רעכיז 0 אוו ,טעטיוויסַאּפ

 רָאנ ,עּפארייא ןַײא םיבושי עשידיי יד רַאפ זיולב טינ ,העדינווו

 .טיײלסדנַא? רענַאקירעכַא ,זנוא רַאפ ךיוא עקַאמ

 -וצניא ןַא ןדיימסיוא ןַאד רשפא טנעקעג ןטלָאװ רימ

 סָאװ ןוא קרָאי וינ ןיא ןפָאלרַאפ געט יד ךיז זיא סָאװ ,טנעד

 : טקנוּפ ןכאוװש רעזנוא טלוב ױזַא סױרַא טגנערב

 ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רעכיוועג ַא ןוּכ בולק-ןעיוהּכ ַא

 -7 ַא פ ןופ טנעדיזעדפ םוצ טקישעגוצ געט יד טָאה קרָאי

 :ןושלה הזב ווירב ַא דנ ַא ב
 רעזנוא ןעק רעדייל .טנעדיזערּפ רעדורב רערעייט

 רעד וצ ןעמוק וצ גנודַאלניױא רעייא ןעמענָא טינ יטעיאסָאס

 טעוו'ס ,טגָאז היא יו ,רעכלעוו ףיוא ,ץנערעפנָאק רעלעױצעּפס

 דַאפ "טָאנזעיצַא2יליבַאהער .ַא ןופ עגַארפ יד ןדעוו וײלדנַאהַאב

 -הלמ רעהו ןופ ךשמב זַא ,טסייוו ריא .עּפָאריײא ןיא ןדיי יד

 ןָאטעג ליפ עיצַאזינַאגרָא רעזנוא ןופ רעטסעווש יד ןבָאה המ

 -ןעיוהפ רעזנוא טָאה ,רעבָא ,טציא .עּפָאדיײא ןיא ןדיי ייד רַאּפ

 רַאּכ עדייבעג ַא ןעיוב וצ מ ַא ןפַאש וצ ןסָאלשַאב בולק

 ...עיצַאזינַאגרַא רעזנוא



 קסירנ ןנעוו ןציטָאנ עכעלטנישעג

 "בר רעקסירב, ףירגַאב רעד ןיא ןטייצ ערעזנוא ןיא ןיוש

 ןדער םעד ןגעוו ןגעלפ ןהיי זַא ױזַא ,סקיטכיוו סעּבע ןעוועג

 רעקסירב רעד, -- טקעּפסער ןּפיורג רעייז ,ןסיורג .ַא טימ

 רעקילדנעצ א דעג טָאה סאו ,ףירגַאב א ןעוועג זיא "בר

 ,ןוז ַא טימ ןטַאט .8 ןגעוו =?דנַאהעג ךיז טאה'פ ?ייוו ,ןרָאװ

 ייס ,טעטירָאטױא ןשינבר ןטסערג םעד שַאהעג ןבָאה סָאװ

 ,רעדנעל ערעדנַא ןיא וליפא ןיא ןליוּפ ןיא ייס ,דנַאלסוד ןיא

 עשאיפ 'ר) בוד ףסוי 'ר :עקירעמַא ןיא ,?יּפשייב םוצו יו

 טנעקעג טָאה ןעמ .םייח 'ר ןוז ןייז ןוא קישיטייווַאלאס ("רעב

 -עג .טָאה סָאװ ,םעד טיפ רָאנ טעטירָאטיוא רעייז ןכיילגראפ

 ר ןעװ ."בר רענוװָאק , רעד ,רָאטקעּפס ןנחלא קחצי 'ר טַאה

 ןטלָאװ ןנחלא קהצי 'ר טימ ןעמַאזוצ םייח 'ר רעדָא ,בוד ףסוי

 עטְלַא עקינייא יליפיא הי ,טייצ רעייז ןיא ,=קָאװעג

 -וצנגעק ךיז טומ םעד טאהעג טשינ רענייק טלָאװ ,ןעמנאה

 ןייֵלַא ןענעז ייז ?ייוו ,טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז רָאנ .ןלעטש

 ,"ןדוי לשו וצוק , עֶלַא יד ןיא סא ףיט ױזַא ןעוועג

 ערעדטַא ןַא ןלעטשרָאפ טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה יז זַא

 ...עיצוּכעצנַאק

 -רעד ךיז ייז ןבָאה ,לשמל ,ערעלָאכ ה עד ןטייצ יד ןיא

 "ןייר) רעדָא ,"ךעלבעב , חכּפ ןסע ֹוצ ןֹכַאמ וצ ריתמ טביול

 ..!טיצולאווער עצנַאג ַא ןע 42 ןיוש זיא סָאד ןוא

 ףענעז ייז םורַא ,טרעהַאפ תכאב ייז טָאה קלאפ סָאד ןוא

 ןעגנַאנעגמורַא ןענעזס ,סעדנענעל ענייש ןראוועג ןפוצשעגנ

 .ןעקנעוװ ןוא ןבעל טרַא רעייז ןגעוו ןציוו וליפא ןוא תוישעפ

 רָאנ ,רעקסירב ַא ןעוועג טשינ רעב ףסוי 'ר זיא ךעלטננייא

 ,שויווסענ םעד ןופ ,(עינרעבוג דעקסנימ ןוֿפ) רעשזיווסענ ַא

 עטשרע יד ןופ רענייא ןבירשעג ליפ ױזַא טאה'ס ןכלעוו ןגעוו

 ןרָאװעג זיא רע .אדנאוועל רעלעטשטפירש עשידיי - שיסור

 24 ןופ ףיולרַאפ ןיא ןבילברַאּפ ןוא 1878 ןיא קסירב ןיא בר

 "תונברה אסכ , םעד ףיוא ףױרַא זיא ,הרימּפ ןייז ךאט .רָאי

 -בעלנעזרעּפ עטסלענינירא יד ןופ רענייא ,םייח 'ר ןוז ןייז

 טָאה רע לייוו ,"דינכו : :

 םייח 'ר .םוטנדיי ןשיעּפארייא - חרזמו רעזנוא ןופ ןטייק

 יד ןיא ,םזינויצ ןוופ רשנגעק סלַא טכַאמעג טמירַאב ךיז טָאה

 .ןפערגנאק רעלעזַאב יד ןוּפ ןוא םזילעצהעה ןופ ןרָאי עטשרע

 בקעי קחצי 'ר ןופ ןעגנוטערטפיורַא יד ןפלָאהעג טשינ ןבָאה'ס

 ןיא סאו ,יקצולס בקעי םהרבא ןופ ןוא ("יחרזמה,) סענייר

 ןופ רשכה ַא טלעטשעגנעמַאזוצ רע טָאה "ןויצ תביש, ןייז

 .רשכ זיא םזינוייצ רעד זַא ,"םינבד האמ,

 ןוא ןעוװעג םיכסמ טשינ טָאה קישטיײײוװָאלָאס םייח 'ד

 -עג ןַאד ליפ רעייז ,רעייז טָאה "ןיינ , ןייז זַא ,ןגָאז ןעק ןעמ

 .גנוגעויַאב רעד ןוופ .גנולקיװטנַא ַא יד טרעטש

 זיא'ס ...?עיצי;אּפ עגנערפש ַאזַא ןעמוקעג ןיא ןענַאװ ןופ

 עניי 0 ןופ ןעגנַאנעגסיױרַא זיא םייח 'ר זַא ,קפכ םוש ןייק

 זיא'ס רָאנ ,(..."!תיב הנבי אל 'ד םא,) ןטּפעצנָאק עזעיגילער
 ווו ,דרע רעד טּפַאשיירט עטמיטשַאט ַא ןעוועג ךיוא םעד ןיא

 ןופ ןּפַאמ עסיורג עבלעזַא ,תורוד  ליפיוזא טבעלעג ןבָאה'ס

 ,ּפיצנירּפ ַא ךיוא ןעוװעג זיא "עיסקָאדָאטרא , ןייז ןיא .ןדיי

 ןד יי רימ זַא -לעפ יד ןשיװצ , ןליפדעד וצ עיסימ א ןבָאה

 ךָאד ןעמ ןעק ,שילרעטסיוא ןעגנילק טשינ לָאז סָאד יו ."רעק

 ךיז טָאה בר רשקסיוב ןופ םזיטַאוװרעסנָאק רעד זַא ,ןנֶאז

 -יפ םעד ןופ גנואיושנָא - טלעוו רעד טימ ןפָארטעגנעמַאזוצ

 ךיוא קסירב ןיא עי ףענעז טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא

 -ָארעזייל רעזייל 'ר ןעוועג זיא'ס .ןטייקכעלנעזרעּפ עהעדנַא

 רעשװרעדיינש רעדא ןפורעג טָאה קסירב ץנַאג סָאװװו ,שטיוו

 החנמ ןיב ,תבש עלַא טקיהיײרּפעג

 -יוא ןַא ןעוועג זיא'ס .זיולק רעשירעדיינש רעד ןיא ,בירעמל

 זיא ךעלדעסיוא .ןובידט:סקלָאכ  ַא ןופ רוגיפ עכעלנייוועגרעס

 בָאה סָאװ ,ךיא .ןסערָאשז ןַאשו וצ ךעלנע ןעוועג רעייז דע

 -כוב ןבָאה ייז זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ןעק ,עדייב טנעקעג

 -עג ןטלָאװ ייז יװ ױזַא ,םינּפ ןבלעז םעד טַאהעג ךעלבעטש

 רעד ןעוועג זיא רענהער . ַא רַאּכ סָאװ ןוא .גניליווצ .ַא ןעוו



 ןטּפַאשלעזעג ץעשידיי ןופ דנַאברַאפ רָאי ןעצ 196

 -נָא ,לופ ןייז טגעלפ שרדמ תיב רעד ...!דיגמ: רעשרעדיינש
 טגעלפ רעי ןוא .ּפעק יד ףיוא ןענַאטשעג ןזיא ןעמ ,טקַאּפעג

 ןפארטש טגעלפ רע ,םזַאיזוטנע טימו ןוא ץיה טימ ןענעשרד

 תוינערוּפ ןופ םינימ עַלַא טנָאזעגסיורָאפ ייז ,םיריבג יד

 ,רעלָאטס םעד ,רעטסוש םעד ,רעדיינש םעד ;פור טגעלפ ןוא

 ןענעז ייז לייוו ,ךַאפו רעייז טימ ץלָאטש ןייז וצ רעדנָאב םעד
 .. !לשמל ,רלדנפה ןנחוי 'ר ןופ רעדניק עלַא

 עכעלטפַאשלעזעג א ןעמוקעגרָאפ ךָאד ןיא ןרָאי ענעי ןיא

 ווו ,קסירב טרירעגנָא טָאה'פ ןוא ןבעל ןשידיי ןיא עיצולָאװער

 ןטשרע םוצ .ץנענילעטניא עשידיי ַא טבעלעג טָאה'ס

 :ןטַאגעלעד ייווצ טַאהעג קסירכ טָאה סערגנָאק ןשיטסינויצ:

 -עג ןיא תובהלתה יד .ץשידָארָאג ןָאעל ןוא ןייטש?קניּפ חנ

 -נָאק ןופ קידנעמוק ,ןייטשלקניפ חנ זַא ,סיורג ױזַא ןעוו

 -ַאּפש ױזַא ןוא "עקסעפ עשיקרעט , ַא ןָאטעגנַאו טָאה ,סערג

 -נָא טפרַאדעג טלָאװ ןעמ .ןסַאג רעקסירב יד רעביא טריצ

 -עב ַא) קרעט קסירב ןיא ןקיצנייא םעד ןופ םינּפ סָאד ןקוק

 ,(ןקרעט סרעקעב ןעוועג ןַאד ;ענעז ךעלטעטש עלַא ןיא ,רעק

 לביימש ַא טימ ןקוק ןוא עקסעפ עטיור יד ןגָארט טנעלפ סָאװ

 ןיא לבב .ןייטשרַאפ טשינרָאג ןוא ןענייטשלקניפ חנ ףיוא

 .טייקכעלנעזדעּפ עטנַאסערעטניא ןַא ןעוועג ןייטשלעקניפ חנ

 ןיא ױזַא יז :ןנערפ טנעקעג ךיז ןעמ טָאה לָאמנייא טשַײנ

 ענייז ט'מ ..?ןעמלטנעשזוד ַאזַא ןסקַאװעגסיױא קסידב ןיא

 -ענ ןעמ טָאה ,ךיז ןטלַאה ןייז ,ןוטנָא ךיז ןפוא ןייז ,ןרעינַאמ

 .ןַאמלעדַא א זיא רע זַא, ןענייפ טנעק

 םוצ רעבירַא רעטעּפש זיא ,טנַאקַאב יוװ ,ןייטשלעקניפ חנ

 -עלגעט עשידיי יד טעדנירגענ טָאה רש ןוא םזילַאירָאטירעט

 םיא טָאה המחלמ-טלעוו עטייווצ ידו .עשרַאוװ ןיא עסערּפ עכ
 ןייז זעמוקעגמוא זיא עשרַאװ ןיא ןוא} זירַאּפ ןיא טּפַאכרַאפו

 ךרוד יא רע ,(הימחנ רעדורב ןייז ךיוא יווװ ,החּפשמ עצנַאג

 | י ַא ןברָאטשעג זירַאּפ ןיא ָאד זיא ןוא ןרָאװעג ?וצינ סג ַא

 28 ו2 ה ע ס יו רב ַא

 עטנַאסערעקניא ייוצ ךָאנ ןעועג ןענעז קסירּב ןיא

 -עג קוליח רעווו זיא ?עירעטַאמ .גרעבדלָאג ןוא ןהכ :תוחּפשמ

 *יי ןענעז קיטסייג רעבָא ,דרע ןוא למיה יװ יז ןשיווצ ןעוו

 ,דיי רעקסירב ַא ןעוועג זיא ןהכ םייח 'ר .טנַאט ןעוועג רעייז

 ןיא דיי ַא סָאװװ ,עפוטש עטסערג יד טכיירגרעד טָאה סָאװ

 יצ ןביוהעגנא טָאה רע :ןעמיורט טינעקעג טָאה לטעטש ןייז

 -עג םעד הףיוא ןרָאװעג זיא ןוא וקַאב ןיא טפאנ טימו ןעלדנַאה

 םייח 'ר ...!דלישטָאר דנאמדע ןָארַאב םעד ןופ ףתוש ַא טיב

 טָאה ןטסדעממא ןוא הקדצ לעב רעסיורג ַא ןעוועג זיא ןהכ

 ןימ ַא ןרָאװעג זיא רע ןוא לארשי-ץרא טריסערעטניא םיא

 -רעדנוה ןרָאי ענעי ןיא ןבעגסיוא טנעלפ רע ."עודיה בידנ ,

 .לארשי-ץרא ןיא בושי םעד רַצפ סלבוד;דלֶאג רעטײנזיוט רעט

 יר ףעש סְלַא טַאהעג טָאה ,גרעבדלָאג ,החּפשימ ערעדנַא יד

 ,פיכשמ א רַצפ סָאװ רָאנ ,רערעל רעשיערבעה ַא .הנ ןרהא

 ןטלעז ,"הריפוצח,, ןיא ןביירש טנעלפ רע) ןעּפ ַא רַאפ סָאװ ןוא

 רַאבמוא ןַא םיא רַאפ ןעוועג טשינ זיא'ס :(ףראש רעייז רעבָא

 ריאכ ןוז רערעטקע ןייז .טיבעג רעשירַארעטיל רעטנַאק

 ןייז ןביוהעגנָא טָאה ,רעמ טשינ ןיוש טבעל סָאוװ ,גרעבדלַאג

 רעד טנעקעג היא טָאה רעטעּפש ןוא "ןיילמה,, ןיא ערעירַאק

 םהרבא יא ןוז רעטייווצ ןייז ;קרָאי-יינ רעשידיי דעצנַאג

 -ןאקאב רעה ,טסילאנוושז רעשידיי רעד ,גרעבדלָאג

 ןוז רעטירד ןייז ןוא ;"טנייח , רעװעשרַאװ ןופ רעדיל רעט

 ...םחנמ רעטכיד רעד זיא

 ךָאנ ןענעז'ס .רעקירָאטסיה ריא טַאהעג ךאט טָאה קסירב

 ןקשטיטקַא ןקנאלש םעד ךיז ןרענירעד סָאוװ ,רעקסירב ןַארַאּפ

 -עג רע זיא ןיילַא ...?"םינּפ תרדח? ןייז טוס ןייטשנייפ ביל

 -ךָאפ יד טשינ וועשטַאמָאד רעבָא זיא .רעוװעשטַאמָאד ַא ןעװו

 רעכעה ןופ ןקז ַא ןברָאטשעג זיא רע ...?קסירב ןופ טָאטש:

 .היול ןייז ךיז ןָאמרעד ךיא ןוא (1905 ןיא) רָאי קיצכַא

 .םלוע תיב םעד ףיוא ןעוועג זיא "קסירב ץנַאג ,

 סָאד ."הליהת ריע , ןייז 1886 ןיא ןבירשעגנָא טָאה רע

 -ענ טָאה'פ .הלהק רעקסירב רעד ןיפ עשכישעג יד ןעוועג זיא

 עדַאיעלּפ רעד ןיא ןבירשרַאּפ ךיז =ָאה רע ןוא .םשור ַא טכַאמ

 רעציבמעד ןתנ םייח ַא ,(גרעבסעל) רעבוב המקש ַא ןופ

 סָאװ ,(ןילבול) םיובנסינ ךורב המקש ַא רעדָא ,(עקאהק)

 .טעטשחסטרובעג ערעייז ןגעוו קרעוװ עבלע: יד ןפַאשעג ןבָאה

 "ןנמה ףלא, ַא ןבידשעגנָא ךָאנ טָאה ןייטשנייפ ביל הירא

 ךיוא ןוא (הדגה רעד וצ שוריּפ ַא ,1870 ןיא ןבעגעגסיױרַא)

 .רעכיב ערעדנַא ?יפ

 ךיוא ו=ָאה דינמ רעשירעדיינש רעה .ןקידנעראפ ?יוו ךיא

 ןוז רערעטלע ןייז :קסירב ןזָאלרַאפ רעדניק עלַא ענייז ןעזעג

 ךיוא ךיז ןבָאה ערעדנַא ,ןילקורב ןיא בר ןעוועג זיא והיתתמ

 רעד ,ןיז ענַיז ןהפ :רעטייא ןוא טלעוו רעד רעביא טייזעצ

 שטיווָארעזיל השמ טסילַאנדושז רעוװעשרַאװו רעשנַאקַאב

 ...ןשטייד יד ךרוד ָאטעג רעוװעשרַאװ ןיא ןעמוקעגמוא זיא

 ,םתפה ןמ ,ןעמוק ןלעוו ערעדנַא ןוא ּפֶא ָאד ךיז לעטש ךיא
 ,תומחליפ ייווצ יד ןשיווצ ןופ קסירב ןגעוו ןלייצרעד ןוא

 טייזעצי רעקסירב ןענעז טנייה .טנעקעג טשינ בָאה ךיא ןכלעוו

 -ידיי סָאד ,{ילַא קסירב ןוא םימי העבשי ףיוא טיײרּפשעצ ןוא

 רעקסירב עטייזעצ יד .רעמ טשינ טהיטסיזקע ,קסירב עש

 -יריי רעסיורג ןיא רעטלַא רעד ןופ טסייג םעד ךיז ןיא ןגָארט

 ...!טסייג ַאזַא ןטיהוצּפא :בוח ַא ןבָאה ייז ןוא הלהק רעש



 ,קסירב

 םיובלטײט עא

 לווזר
 157 קסירב | -

 קסרכ ןיט ץפיק

 ,ןרָאי-רעדניק עניימ ןופ טָאמש ,קסירב ןיימ ,קסירב
 לב ץרעטצניפ ןוא עקיטכיל טימ
 ןורכז ןיימ ןיא טבעל ןוא טנערב ןוא טילנ סע

 .אנוש רעד ריד ןזָאלעג טָאה'ס סָאװ ,דנווו עדעי

 .עגר רעיירפ רעדעי ןיא ריד וצ םוּק ךיא
 .ךאוו ךיא ןעװ ,למירד'כ ןעוו ,ריד וצ םוּק ךיא
 רעגעלעג רעּפייווזיינש ןיימ טוה א טרעװ סע
 .טכַאנרעדפיוא עדעי ריד וצ ךימ טגנערב ןוא

 םמָארט ןקימעמוא םימ ,ןליטש טימ זיײרּפש ךיא
 .קרַאמ ןטלַא ןזיב עקדָאבָאלס רעוועיארג ןופ
 .דָאס ס'רעסייק ןטימ ןיא םיוב ןכיוה ַא ךוז ךיא
 .גרַאב רעקסירב ןופ ךיוב ןיא לייה ַא ךוז ךיא

 ןעמָאנ ןיימ לָאמַא טצירקרַאפ בָאָה ווו ,םיוב א
 .דיל שידיי ןטשרע ןיימ ןופ הרוש א ןוא
 ,ןעמָארגָאּפ ןופ ךימ טצישעג טו טא 0 ַא
 .דיי ַא ןיב'כ זַא טנָאמרעד טָאה סָאװ ,לייה ַא

 זיוה םעדעי זיא גרַאב א זַא ,גרַאב א ךוז ייג
 .םירבק יד יװ רעזייה יד ענעפָא ןלייה ןוא
 סױרַא זיא ןגערב יד ןופ ךיימ ַא יוװ ,םלוע תיב רעד
 .םורד זיב 1 ןופצ זיב ,חרזמ ןופ ןיוש ךיז טיצ ןוא

 ,זיולק עסייוו סנטַאט ןיימ -- םיוב רעטיינשדאפ ַא

 ר עטנע ר ןשיוװצ ,רענייטש ןשיווצ
 זיוה וצ זיוה ןופ ,גרַאב וצ נרַאב ןופ ןיינ ךיא
 .לגיוו ןעיורטש ןטלַא ןיימ ןופ ןמיס א ךוז ןוא

 ןבירז עקידנטָאש ,עצרַאװש ףױא קוק ךיא
 .ןפָאלשעג טינ קיאור לַאמנייק ךיא ןיב ָאד

 .ןבירטרַאפ ךימ סענַאּפ ןבָאה ןענַאד ןופ
 .ןפָאלטנַא רערעטצניפ ןיא טכַאנ ןיא ךיא ןיב ייז ןופ

 ,ןטעוליס עצרַאװש יד רימ ןענייז שימייה
 .ןיימש רעדעי ,סַאג עדעי ,גרַאב רעדעי שימייה
 ,ןטעב ןופ ןּפעלשסױרַא ןדיי ןעמ טגעלפ ןענַאד ןופ

 .ןייג תויוול ענעגייא וצ ייז ןגעלפ ןענַאד ןופ

 ןבירז עטנערבעגּפָא ןשיוװצ "עלָאקש , ןיימ ךוז ךיא
 .טילבעצ ךיז גנילירפ ןדעי ןבָאה סָאװ ,ןזיור יד ןוא

 ,ןביל -- ןסַאה טנרעלעגסיוא ךיז ךיא בָאה ָאד

 יטַאכרַאּפפ טרעהענ לָאמ עמשרע'ס ךיא ןבָאה ָאד

 ."דישז

 :ןגױצעג ױזַא רעהַא ךימ טָאה ךָאד
 .םרעטניט יד וצ ,סעּפַאמ יד וצ ,רעכיב יד וצ
 ןגױא עזייב םרערעל ןיא בָאה'כ ןזָאלעג טרָאד

 .סרעטניוו ץקידנרָאצ ,עקירעגנוה ףלעווצ

 .טָאטש ןיימ ןופ םירבק יד ףיוא זיירּפש ךיא
 .ענירג יד ,עקניגנוי יד ,ךעלעזערג יד םעלּה ךיא
 ,טָארט רעקיטעמוא ןיימ טרעוו רעטנומ יוװ ןוא
 ןלױּפ עטלַא'ס טגיל רבק ןבלעז ןיא ,טכַארט'כ ןעוו

 .האנש ריא טימ

 -ןעמָארגָאּפ ןוא ןטכַאלש ןופ גיוו ,קסירב ןיימ ,קסירב
 ריד א טציא טנַאּפש קידנעטש יו רערעכיז

 .טָארט ןיימ

 ,ןעמָאנ
 ןייד טבעל סע גנאל יװ ,דרע יד טבעל סע גנאל יו

 ! טָאטש עקידעבעל ַא ןייז רעדיוו וטסעוו



 שודָאל ןשידיי ןופ געט'קנעדעג

 ראי טרעדנוה רעכביא טיפ דיז
 םע טָאה ןביוהעגנָא .קירוצ {ן/) וע - ' =- -

 ,שזרָאל לטעטש סָאד .' ןבענ טדָא ענַײלק סָאד

 עשידיי יד :;ןלַאטרַאוװק ייווצ ןעטַאטשַאב =לָאכעד זיא

 =- בו - = ַא ןיא ןָאיאר ססרעייג ןכעלטסירק םעה ןוא ןופוע ןיא טאטשצטלא

 וה ןּופ טרישזצטאדפ .טאמש
 ע ועד ןופ טרישזעטָאד5 .טָאטש

 -ניא-ליטכקעט יד ןריפוצנייא קעווצ

 שזרָאל ןיא ךיז ןבָאה ,ן?יױּפ לייט ןטריּפו

 'צמדופ פרווו
 אקדול, לכייט

 דית
 ןע=

 אירד היחיד
 לי = ם=ו+ו

 התר ייהתה
 ןיגער רעשיר

 =: = ש1 1
 =ז ) : ַו

 ּ -י טו רעה - :רויהטיו
 יז הװ ןוּכ ,ןסקַאז ןוּכ ןשטייד עטשוחש יד ןצעזַאב ןבייהעגנָא

 יד .םירישכמ-שירטסודניא עײשהע יד טכַאהכעגמימ  ןבָאה ןייושהשע

 ןריי ןופ סולפואי א ןעוועג םדוג טָאה הסנרּפ ןופ עלעווק עיינ

 ןופ ךיוא רעטעּפש ןןא ךעלטעטש עקימורַא עניילק יד ןופ

 .רעפרעד יד ןופ קא יד ןיפ ךיוא יוװ ,דנַאל

 יד ןבָאה םעמריפ

 -טונוַא םייב ווױטַאיציניא עצנַאג יד טעמכ ןשטונעגרעכבי

 עקימורַא א שזדָאל ןיא עירטכודניא-לוטסקעט יד ;

 ןרהא השט ,יקסנַאנזָאּפ ןמלק לאהרשי יוװ סעמריפ ,ךעלטעטש

 עוועזדיוו) זהאק רשא שיש .א .א יה

 ןעוועג טשינ ןענעז ,ןָאגנוטיײא רעדירב

 ןוא עּפָארייא = וליפוא ראנ ,ןליוּפ ןוא טנַאקַאב זיולב

 -ַאב ןעוועג ןענעז קירבַאפ סיקסנאנזַאּפ ןיא זיולב) .םי ןרעב

 .(רעמעבדא טנזיוט קיצפופ ַא י'וכ טקיטפעש

 יד בילוצ } ןָאױאר סרעייג טָאטשזטלַא| ןופ טנגענ יד

 ןופ חמש ַא ,("יקליוו / :ןפורעג ,ףלעוו
 רָאי 2 רָאּפ א ןופ ךשט ןיא זיא

 טָאה שזדָאל .טאטשסיודג רעשיעּפָארייא ןַא

 -יוונייא טנזיוט טרעחנוה ןביז ע

 יַאכ יװ ,זיא ןוא (ןדיי ןָאיליכ ?טרעפ יא ייב ןופרעד) רעג

 ןיא ןוא ,ןקיוּפ ןיא

 עסיוהג עקינייא רעסיוא
 4 ןדוו

 ןש וו ןע טכ לוש) רע

 זיב

 וצו ןסקַאוװעגסיוא
 רעביא טפייצעג יירק ןרַאפ

 טָאטש עטסערג עטייווצו יד ןעוועג ,טכנוו

 .עטשהש יד רשפא ,ןו:סַארטנאק
 נ ערעפעהג ךָאנ ַא -- טייקכיירו רעפיורג ןַא ןכעל -יווצ ;טיונ

 עפידנרעכיור ווא טפע

 ןוא דעלַאפ ,רעביירש 87 ןופ זיירק

 ןהא רעקידנשיור רעה ןיא .עמעהאב ןוא ילעב לָאצ עס

 טָאה (רעװָאקירטָאיּפ) לייט-ןופצ ןיא ,סַאג-סטפעשעג

 רעסקידנטיידו ישעג

 -יורנ ַא וליפא

 ומולח
 רזיהזעד

 ןטפעשעג יד ןיא .ש!דוי טדערעג גאלד חד
 יד ףיוא ןּוא ןעלסק:עוו

 זיוכב טעמכ וע
 ןדוד ןאאשיד
 . וי ו ן- וש עו

 ןשירפּפָא י?אוועג עשדוצוו ןופ רעביירש רעששדיי ַא דיז טָאה

 ךיז רע טָאה ,ןשטנעמ ענעזיוא 'וּפ זיירק יז

 שזדָאל ןטרעכיורַאפ םעד ןיא "טפול ףיוא,

 .רעפסָאמטַא ששידבח וַא ,רעפכָאמט

 ןיא המושמ

 ַאכעגּפָארַא

 טא ענייר א ןענופעג ןוא

 טּפא
 ו- =

 ע וע - 2 רעטשרע ןוא קיירטש רעטשרע

 .םַארנָאּפ
 .עש = היכופא קפס ןָא ז יא ןקיוּפ ןיא קיירטש -עשימָאנָאקע רעטשרע רעד

 =ניאקפ הל רעש ןופ עצו אליטסקעט רעשזד זָאל יד ןופ רעשט

 -וקעג לענש זיא גנוריגער עשירַאצ עקיטלַָאמעד יד .עירטסוד

 -לַאשטַאנ, יד .ףור רעייז ףיוא ןפנַאקירּבַאפ יד ףליהוצ ןעמ

 יד ןגעק טצעה

 ןפורעג יױזַא) ,"םַאג סיאבג יכדרמ ,, ףיוא

 עפ-טכַצאלש סאה ןעוועג זיא .(רעציזַאבזזייה

 ַצ ר גנורעקלעפאב

 ןיא ?צעלּפ שרדמ תיב

 גאליט-א6 -
 ן= --!יצ ,

 עמכע וצ

 עאשודוו
 עש ו

 ַא טלעטשעג

 .םיידחצ עדייב

 ןקידנבענרעד

 ןוכ ןעוועג ןעטעז תונבדק .דנַצטש

 רעטעּפש גנַאל ןרָאו
 טיעזנ

 ..רעד ןוא - ךָאװטימ רעקיטולב
 רַארעט רעשיק

 רעד טָאה ,עינָאּפַאז טיימס גירק ןיא הלּפו

 -לעה רשוװקסָאמ םעד סידנעוטכָאנ ,טַאי

 גנודינער דעה טחועקקרעהו ןסָאלשטנַא ,דנַאטשפיוא ןשיד

 לַארענעג .גנונעדרַא עשיטַאהקַאמעז ַא !כיירגרעח וצ
 טנַאה עעד ןיא רעוועג טימ ױרַא ןוא

 .גונו א עכעלגעט ַא ןרָאװעג ןענ

 ןעגנַאגעג ןענעז רעט

 ןופ טקנוּפ-ע

 ער

 שש
 רעשי

 ור רעד ךָאנ ט
 ַו

 שי 6 את = 2 יש:
 ר: -+ כב 0 = -+ יז 7
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 נירק

 ייד ר יי טיצ יד א }
 !כ .=וע.וׂש

== 

 טסקינייאעג

 ןיא טָאה
 עשידיי ןוא עשיליופ

 צַאנימלוק לרעה .אנוש ןגעק



 ןקיטולב םעד --

 יב רששזדאק

 עי עלַא ןיא

 אנביוא םעד ןעמונרַאפ

 זוא .טייקשסיירה רעד ר

 א סָאה טָאה יו ןֶא הֶנ

 ןדעי ףיוא סיױרַא קקועוװצ

 א ןזיוװַאב רו זט
 ענאפ יד

 אפ עמ 8 סא

 רעטצוניוא רעה -- עא יינ

 עהענא ָאיצקַאעה --- =

 נירק- טלעוו רעטשר)

 ,תוכולמ 24 םמלעהליוו ןּוּפ ן

 ךדנירג ןפ לָאה

 /גסיוא עבלעזיד די ריפ רעביא ןו

 .טּפַאשטריװ עבורח א הלּנ

 ןטסקרַאײש םוצ ךיז

 .שֹודאֹפ ,עשחוַאו עיני = רעטשרע ןיא ןוא ןק

 סָאװ ,ןדיי סרעדנוזַאבו 6

 ורעלּפ

 ,יימרואו 6 = הי

 ןיוש זיא עכלעוו

 סָאװ ,ייטוזַא רעטיודר דעה

 טכאמ עשוחע 6 עשימעיווָאס

2 

 גנורעקלעפַאב

 ?ייט רעטסעהג רעד .ןואפעגטיס זיא

 עש -- שזדָאל ןט ןופ

 וו ,ךָאװטימ

 זיא סָאװ ,ץנייי ןופ עטכישעג רער

 ש 4 =

 ןשטנעכ רעטנזיוט ימעמכ .גירקטלעוו
 / רקיע רעד ,ןטייה ועד .ןדַאקירַאב יי יי

 68 0 ויי ױד -ד .ואיריוא
 ,שזדוָצל ןיא זיוה עיצקאער יד 16

 ךשצ יא

 זיא סאו

 וע = =

 :ןןעגנונ

 יה ןטיה

 םעד וצ
 ןקידעבעל

 -צונעפ םייב רערָא ,

 גנַאגניא }

 רעצעל

 ,ןהיטסיזקע וצ טייקכעלגעמ

 כַאמ  םאזקרעמפיוג

 א

 159 הליהק

 ֹד 1

 .רעגנוה ןופ ןרָאװעג ןפַאדטעג רעקינייװ

 -קנַארק עשימעדיפע ןופ ןקַאּכ

 א עוועג טשינ .סופיט-ךיוב ןו

 טשינ לָאז רעיוט ןרַאפ ?טעצ

 ׂו ג רעשימעהיּפע רעד ףיוא
 פ וצ טליצעג ,"ןטָאברַאפ טא הי יי

 -ּפִא טשינראג רעבָא ןבָאה עיטשדיפע רעװו ןופ ײמרַא
 יד ןסיזיווקער 'וצ א א עד יד ןקצהשעג

 .רעזייה עבלעז ײד ןופ םילכ ענעלַאטעמ ןוא תורוחס ןעמ יטָאה = ,עגצי

 ױזַא רעמעּפש זיא סאו
 ט הס 4 5 'טת נָא שי 0 -ת דו }
 טלַא ?טימ רעד - 9 םיוא לָאמ סָאד |

 ןוא ןקירב ,ןטָאהד ,ָאטעג ,סעטַאק עלעג .ןשטייד רעדִיו טי : בא 1 א טעג ב בו ב -עד עוָאדָארַאג
 : : -עג ךיז טָאה (ייט
 (טולַאב ןופ טָאפשטלַא) שזדָאל ןופ לייט-ןופצ דעד .ןהעיוט ליב שה

 ישודאוד-װופ יושע
 ןיא רעניה יו .טָאדד ןקיכעטש טימ טמיוצעגמודא זיא : א יי טו א : אש ןיוש

 ןטרַאװ סָאװ ,גייטש .ווירגא

 ץניוװַָארּפ רעד ןיא ןפיול ןכָאנ

 וו ,'ד ךיוא .לקניוו ןייא ןיא ןדיי טנזיוט

 ; טעװעטַאדעג .טגָאירעה

 טביירגרעדי

 .דנַאל ןיא רעפיט טריא:קאווע סנטייצַאב

 ן} =

 ש
 - = - 2 יי

 טָאה סאו ,לייט -עג טָאטש רעד

 ךשוכ ןווא 'ןבאה א
 ןענעז שוירפ א ןזָאלע

 ןופ םיטדפ יִד תעב רעגנוה רעד

 -יורצ ידו ןיא ןפוה

 צדעי ןריולרַאפ |

 -ַאב םוצ ,ןיא בושי ןשידיי םעד ןופ

 -עּפש ןוא ץעלדעש ןױא ןבילבעג ,ןרעיודו

 -יהיג ןשירעלײיה ןוא ןעמוקעגכוא רעט
 רויז

 ,ןעמוקעגנא ןענעז ןשטייח יד ;עװ

 ףוצרּפ רעיייז ןזיוװַאב לכ םדוק ייז ןבָאה

 ,לוש יד ןענעוברַאפ ןטימ ןחַאברַאב ןוּב

 יד טריבַארעצ ייז ןכַָאה םעד רעסיוא

 .ןטפעשעג

 זַא ,גנונעדרָארַאפ ַא סיודוַא ןּביג ייז

 לטיה סָאד ןעמשנּפָאדַא זומ דיי רעהעי

 עשיידיי

 יב ןט אה רעד עו

 יד ךיז ןרעטנָאלּפ ,הט הש רער ףיוא
 קיצכעו

 ,יפאלטנא

 טהעדנוה יענעביילבעג
 א ןענעז ם :

 יד

 צי רָאנ ךיז טָאה

 ךיז טָאה ןוא דרע עשיסוד יד

 רַאּנ 0 ייב תונורכז יד ךָאנ
 י:בָאה סָאװ ,ידד ;םונהיג-ָאטעג ראי ףנופ דעביא יד

 *ָנָאק יד ראד ,(1944) עיצ או רעד

 קידנערַאּפ

 .שזדָא; ןַײיידיי ןופ געט-קנעדעג

 -ענּפָאהַא ןדיי ןבָאה .שטייד ןדעי וי

 -ענ ןגָאלששג ייז ןענעז ,?טיה סָאה ןשמונ

 -פָארַא טשינ ןדיל עדעהנַא ןבָאה ,ןהָאװו

 ןגָאלשעג רעמ ךָאנ "יז ןענעז ,ןעמונענ

 .ןהָאװ

 דיי רעדע

 ש

 ןפיוא ןגָארט טזומעג טָאה
 :יעהלב ַא טיט דנַאב ןסייוו יַא םעדא

 .דוד-ןטמ

 וצ ןדיי טּפַאכעג ןעמ טָאה גָאט ןדעי

 "עג ןרעוו חיי טרשדנוה עכעלטע



 ןופ ןוא וואהגנעוו ןייק םופ
 ןייק טהיפעגקעוואפ ייז ןרעוו ןטרָאד ר

 דנַאקשטייד

 ַאמענג ןיא טַאד-

 -ןריי ַא רעטעּפש ןפַאש ןשטייד יד

 -דאשט השנמ זיא טנעהיזעהּפ רעה .טַאד
 .עחָאחבינ

 ראוטשרע רעד
 ,ןכַאג עכעלטע ןופ

 ןענַאטשַאב זיא טעג

 ױנָאס םעד ןופ עגולד

 וצ קידנעטוקוצ ,געוו רעװָאלָאקָאס יב

 גנעק עצנַאג יד ,סָאו רעוַאטקעּפסעהּפ

 יד ןטימ ןיא .לסעג ןווָאדנָאס םעה זיב

 ןוא ענראווארב י"ד ,סַאנרעקטזַאז

 .םַאג רעוואּפאקא ןופ

 לייש ַא

 ועוועג םע זױא חטש רעניילק רעד טָא
 ןופ  גנורעקלעפַאב א רַאפ .טמיטשַאס
 ןדיי יד ?ייוו ,ןדיי טנזיוט 20 רעכעה

 -עג ךיוא ןכָאה דעפרעח עקימודצ יד ןופ

 4 רׂשבכיטש ערשייז ןוָאלרַאפ טפדַאה

 .ַאטעג ןיא ןעניוװ ןעמוק

 -עלקערש ַא ןעוועג זיא טּפַאשגנע ידו
 ןעניווװ טפרַאהעג ןבָאה סעילימַאפ 9 .עכ

 -ינַאס יד .ךיק ַא טימ רעמיצ ןייא ןיא

 -גנע ןימו ַאזַצ ןיא ןעגנוגנידַאב ערַאמ
 םע !עװ .זַא ,עכלעזַא ןענעז טּפַאש
 ,עימעדיפע - סופיט ַא סיוא טכעהב

 טינשכהוד ןיא גָאט ןדעי סיוא ןברַאטש
 .ןָאזרעּפ 20

 -עג ךיז טָאה םלוע תיב רעד יו יֹוזַא

 טשַײנ ןעמו טָאה ,ָאטעג ןרעסיווא ןענופ

 דעה וצ םיתמ יד !טייקנַאב טרָאטעג

 .הרובק

 -ַאֹּפ עשידיי ַא ןעוועג זיא ןָאטעג ןיא

 .ןַאמ 0 ןופ ןטנַאטשַאב זיא סָאװ ,ייצול

 זַא ,ןטיה וצ/ ןעוועג ןיא עכַאנפיוא ריא

 ןייק ןרעו טדזפעגניירַא !טשינ לָאז סע

 רעשידיי רעד רַאפ ןעלקיטרַא - זייּפש

 .ָאטעג ןופ גנורעקלעפַאב

 ,יױצילֲאּפ רעה ןופ טנַאדנאטאק רעד

 ןצוועג זיא ,רעקודה

 עשטויד יד ןופ רעניד

 ג עיַאש יי ז

 רעיידטענ 8

 ַא ,נרעטדהָאג

 ַא טאהעג טָאה ןףַאה-ןדיי רעד .םינילת

 טא רעה טמַאזסטעברַא ןלעיצעּפ

 טנעלפ

 ףיוא אטעג
 ןהפ ןדיי יד ןהיפסיורַא גָאט ןדעי

 עטערַא יד רקיעב ,טעברַא

 -סיוא ךיז ןגעלפ עכייר יד לייוו ,ןדיי
 טלעג רַאפ טעברַא רעד ןופ ןפיוק

 -ַאב עשיחיי יד ךיז ומָאה לָאמ ןייא

 םעד ןגעק טריטלָאװעה גנורעקלעפ
 ןענעז ןַאמ 10 .טמַא-טעברַא ןופ דיקליוו

 וענעז ןשטייד יד הא ןרָאװענ :סָאשרעד

 ןײרָאד טכַאמעג ןוא ָאטעג םעד ןלַאפַאב

 טביורעג ןטָאה ייז .םָארנָאּפ ןקיטולב ַא

 עטיוט ןעוועג ןענעז סע  .ןגָאלשעג ןוא
 ךס  ַא "יז ןשיווצ ,עטעדנווורַאפ ליפ ןוא

 .רעדניק שניילק

 -עג ויא מיי ןופ גנילמַאזרַאפ עדשי

 ןליפא טָאה ןעמ .ןטָאברַאפ סדַאטש ןעוו
 .רוביצב ענװַאד .וצ טביולרעד טשונ

 ןדיי עמורפ ןּפַאכ טגעלפ ןעס ןעוװ

 טנעלפ ,ןינמ ַא ןיא ןעמַאזוצ קידנענוװַאד

 ןכַאג יד רעביא ןּפעלש ייז ןעמ

 ?וא דרעב י"ד ןהיײנשּפָא

 .ייז רעביא ןעיו

 ,ןגָאלש ,

 -עקעירזיא ךיז

 ָאטעג ןופ עיצַאדיוקיל

 עיצקַא - ננורידױוקיפ עטשרש יד

 -90 םעד ןעמוקעגהָאפ זיא ָאטענ םענופ

 .ןעניגַאב רשנייוזא 6 ,1942 טמוניוא ןופ

 ןענעז שיצקַא - סגנורידיווקיל רעד וצ

 -טע ןששייד יד ןהפ ןרָאװעג טגנערבעג

 ,3יול-.ס .ס רעניארקוא רעטנזיױט עכעל

 -עג טרידנַאמָאק ייז ןופ ןענעז עכעלעוו

 .ןרָאװו

 -מַאזרַאפ טזומעג ךיז ןבָאה ןדיי עלַא

 -לוש םענעזעוועג ןופ ץַאלּפ ןפיוא ןעל
 .םלוע תיב ןטלַא םעה ףױא הא ףיוה

 זיא ;בוטש ןיא ןבילבענ זיא סָאװװ ,רעד

 .טרָא ןפיוא ןרָאװועג ןסָאשרעד

 ןטלצהַאבסיוא ךיז ןבָאה ןדיי סייט ַא

 -נָא טַאהעג ןבָאה יז סָאוװ ,דעבירג ןזא

 ןעוו ,ןלַאּפ ןעוועג ןענעז סע .טיירגענ
 -ניק ענעגייא יח טקיטשרעד טָאה ןעט

 ןענייוועג ערעייז טיײב ןלָאז ייז ידכ ,לעד

 .ושינעטלעהַאכ יד א וטשיינ

 רעיכ עסיורג יד רעשוידיי רעד ןחפ ןטייה

 ."ץַאלּפ , ןפיוא ןעוועג זיא גנורעקלעפַאכ

 טָאה שיקאפ טנַאדנאמָאק רעשטייד רעד

 רעוו .ןציז ןלָאז ןדיי עלאו זַא ,טנדרָארַאפ

 זיא ,טדֶא ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה סע

 .ןרָאװעג ןסָאשרעד ףכית

 ןטּפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאפ רָאי ןעצ

 נ ןעמ זיא טכענ יירד ןוא געט יירד

 טייצ וצ טייצ .ןופ ."ץַאלּפ , 0 א ןסעז

 .יירעסיש ַא ןענעפע רעדחעמ יד ןגעלפ

 ץַאלּפ ןפיוא ןעמוקעגמוא ןענעז ױזַא

 -דעשי ןופ ןדיי טנזיוט 0 א ןַא אפוג

 -נַארק יד וליפא .ץישָאל ןוא דרָאכ ,ץעל

 -עג טעד-ָאמרעד זענעז ש ןופ עק
 ןוא רעגעלפ ערעייז טיכ ןעמַאזוצ ןרָאװ

 טינ טאה סָאװ ,רָאטקאד רעד .רעטכעוו

 -רעד זיא ,עקנַארק יד ןזָאלראפ .טלָאװוענ

 .ייז טימ ןעמַאזוצ ןרָאוװעג ;סָאש

 ןטוג םוצ ןרעוו טנַאמרעד ָאֹד לָאז

 -עג טָאה סאו ,יקסווָאכולג קינוװַאל רעד

 ץיַאלּפ  ןפיוא ,?חיימ שידיי ַא טעוועטוצה

 יז ןוא אטיוא ןייז ?יא ןעמונעגניײרַא יז

 .ןטלַאהַאבכיוא

 -עג - ןבעק יד ןשיווצ זיא רעטעּפש
 -עג "עיצקא רעד ןופ ןהיי ענעכילב

 -סערג רעד .עיצקעלעק ַא ןהָאװעג טכַאמ

 ןייק ןרָאװעג טריטהָאּפעד זיא לייט רעט

 ײב ,לָאש עניילק ַא רָאנ .יקנילבערט
 ,טָאײש ןױא ןבילבעג ןעונעז ןדיי 0

 טפהַאדעג יז ןטָאה ןשטייד יד לייוו

 ידכ ,ַאײעג סָאד ןעמיורוצפיוא ידכ ןבָאה

 ענעבילבעגרעביא סָאה ןעלסַאזוצפזונוצ

 .יגעמחַאפ :עשידיי

 טהַאּפשרַאפ ןעמ טָאה ןדיי 1800 יד
 ,"ָאטעג םעניילק , םענעפורעג ױזַא ןיא
 רע .רעטעמ 200 ףיוא 200 ןופ חטש ַא

 ענולד גָאר םעה ןופ ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 גָאה ןויב ייסָאש רעוװאלַאקאס ןוא

 -עווָאּפָאקַא ןוא עװַָאטקעּפסַאדּפ

 עיצַאדיװקיל עטצעל

 םעניילק םעד ןופ תונברק עטשרע יד

 + סָאװ 51 ?עוועג ןענעז ַאטעג

 .ןסָאשרעח ןבָאה רעדדעמט עשטייד

 -עבמעווַָאפ ןט-28 םעה ,רעטעכש

 -יילק , םענופ ןהיי עקוַא ןעמ טָאה ,2
 ישנענ ןייס טריפעגרעבירַא "אטעג םענ

 ,ןבַאלש םעד ךָאנ) יקרָאב

 -רַאפ ךיוא ןעמ טָאה ןיהַאו וו ש רעוו

150 ּ 

 ,:שיורפ

 ענעבילבעגרעביא יד טּפעלש
 קאנראס ?טעטש ןופ

 -ַאל ַא ןעוועג זיא יקראב ישנעג ןיא
 ןנעלפ ןששייד יד וװ ,רענייגיצ רַאכ רעג

 .ןריטחָאּפעד ןרַאפ ןעלטַאזפיונוצ ייז



 יח זר אי
 +-2פק

 -ראס ןוא רעצעלדעש יח ןבָאה סד

 ןעמ ןיב ,געטו פ טרַאװעג ןהיי רעקא

 ןיא ןַאמ 00 וצ טקַאּפעגניײהַא יז א

 הור 4 ןיא טהיפעגּפָא ןוא ןָאנַאוװז
 וומ ה י*

 . עקנילבערט
 זַאגרַא טלָאװעע טָאה טננַײ עּפורג ַא

 : עשידיי יד רָאנ ,דנַאטשפיוא ןַא ןריזינ
 -ַאמ ןטצעל ןזיב זיא עכלעוו + ,ייצילַאּפ

 עשטייד עהעייז זירט ןבילבעג טנעי

 ןבעגעג ןסיוווצ םעד ןגעו ןבָאה 0

 עדו טלגנירעגמורַא טָאה ןעמ .סיצַאנ יד

 לייװ רעניילק ַא לָאנ .רעגַאל
 ַא ,ןקַאפעג ןענעז עהעדנַא .ןפירעגכהוד

 ןעגנולעג

 עיירטעג ערעייז דובכ ןבעגעגּפָא ןשטייד
 הי= עשידיי יד -- םיתרשמ
 ןרַאפ ןסָאשרעד ייז ןבָאה ייז
 .עקנילבערטו ןייק רעריטרַאבו יד ןופ

 - לי ךיז ןטאה עטחיטחה וָאּפעד יד
 כא עש

 ,יורפ עשידיי עשידלעה

 מ

 יבָאה ריא קנַאה ַא .קַאה ַא טויב

 ןעמַאזוצ .ןדיי עקינייא ןעװעטַאה טנעק

 -עכעל טקאהעגסיוא ייז ןבָאה ריא טימ

 -כער ןיא ןפָאלטנַא ןוא סענאגַאװ יד ןיא

 סינייא .גוצ ןופ גנַאג ןעט

 יד ןופ קוק יד רעטנוא

 הליהק רלצללדטש רלד ןופ םוקמוא ןוא
 = קץ י-ו+ ןופ וו א,5;,''ע,ק =

 -יוועג ַא רעבָא ,רעטיילגַאב עטנּפָאװַאב

 ןסיירוצסיורַא ךיז ?עג ןיא לָאצ רעפ

 .םעלק ןשטייד םענופ

 לץעפד ןיא* ןופ ננורעקלעפ אר עשידיי א -
 ןאע = ו= ףה- עץ; עי א ו

 א ריז * .יריואז* + = : 2 5 5
 ּבורג יַא טלייצעג טָאה טפנגנענמוא ןוא

 א נַאיטרַאּפ עשידלעה ןופ

 רעזנוא ןופ דובכ םעה טקידייטרַאפ
 ערעזנוא ןיא ןעוועג םקונ ךיז ןוא קלָאפ

 .םייאנושי

 רעד , טנאדנאמאק רעשװיה רעה

 ןרָאװעג טשגרהרעה זיא שיבאפ ןוילת

 .רענַאזיטרַאּפ ערעזנוא !ופ
 דנעטשּכיוא שידלעה םעניא

 וא ךיז טָאה ָאטעג רעװעשהַאוו

 רעשדלעפ .עשטיא מ ןוז רעד טנכייצ

 צ -ִצ ב טא כ ,גר עב? ַא ק ער וי --

 לציא) ?קינייא ןַא סיקצובישט , ץ ע י וו
 -וע קילארשי .(קידבַאפ -ףייז ןופ

 -רַאפ רעזנוא ןופ וזז רעד ,רעק

 -יזערפ ןכעלסעגרַאפמוא ,םענעברצטש
 72 ןוא רעקוצ ?אושש טנעד

 -הענַאזיטרַאּפ ַא טימ טריפעגנָא ןבָאה
 דקַאװ רעדרַאפ ןיא עפורג

 ןכַאמ ןגעלפ רעגזַאירַאּפ עשידיי יד
 רעקנעה עשטייד יד ףיױא

 ןבָאה ייז .ןקַא -

 ןלטד ןיד

 י
 ,טננעגיפװא

 ןפמעק וצ ;וא רעק

 .י'=

161 

 ;רוזר עינגרענע .ןוא טומ
 ע צ+ . רע.ש = ןפ =

 בָאה ייז .אנוש ןרעכיא גיז

 רוזייהיוווויא ןוא רעדידב
 . רע - עוו ו

 : י
 שםע .זע? עש ןרֿפ 4 שער2

 ןבָאה סע ווו ,טָאטש .ַא לָאמַא = 'י אט- רר+ * + =
 דיז ןראה ּווז יחוו גריזויז
 ןעו טא ""װ -ןהיי םנזוט

 == טצכראעג טל היאווד אפ
 עג ,טעכבראעט ,2 ָאווה א

 יייש ןא טיובעגפיוא ,ןפצשע
 ,ןייש ןַא םוירכע ןוא ,; אש ע

 ןבָאה ןרַאבהַאב עשטייד
 .בושי ןשידיי םעד דרע רעד
 -עזנוא ןופ תובצמ יד ןיפ

 ןוא סעדייז ענעברַאטשרַא

 טיכ טריקוובעג ,טכקוושהַאפ

 עגמוא כ קָנ זי ן נעז א היי זי רהואר

 ןוא ץעלדעש יות רעטסעוװש

 ע ןוכ ןענַאמהעה ,קלָאפ רעזנוא ןוכ

 -נוא ןופ ןעמענ וצ המקנ -- בו

 לא טי

 ,רעגַאװל .ןשירעצעה-המחלמ
 ןוא קלָאפ רעזנוא ןופ םיא



 ןטפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאפ רָאי ןעצ 102

 ענענירטרַאפ תונחמ ךיז ןעיצ

 ענעבירטרַאפ תונחמ ךיז ןעיצ
 ,עטקיטולברַאפ ןגעוו עקידמַאז ףיוא
 עמעדנעשעג ןופ ייוו םעד ןצרַאה ןיא

 ,ןגיוא עדנטעב יד ןיא קערש טימ

 ,עמעילוטעג סעמַאמ וצ רעדניק יד

 ,עטרעטַאמרַאפ ןעלגָאװ ןופ סעמַאמ יד
 םירוסי ןופ טכיילברַאפ סעטַאט ןוא

 עיירד ןיא קיטייוו ןופ 1

 .א

 ,ענירג ןרעממַאל ייווצ ןענערב

 .טכַאנ רעד ןיא סנטָאש ןפרַאוװ
 עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא םוא רעוו טייג
 .טכַארטרַאפ ךיז ןיא קיר'צ ןוא ןיה

 ,עקדוב ןיא ןיילַא יונג ַא טציז

 -- טיירב ןוא ױזַא ךיוה טצענעג
 טייקלימש רעד ןיא ףיוא ףייפ ַא טכליה

 .טייוו ץענרע רעדלעּפ יד ןופ

 רעייפ רעטיור ַא ןָא ךיז טדניצ
 ,ךיוה רעד ןיא ווו ּפולס ַא ףיוא

 ןטייוו ןופ ןַאב ַא ךיז טלגנעלש

 .ךיור ןיא טכַאנ יד טליהרַאּפ ןוא

 ךיור סנקלָאװ ךיז למיה םוצ

 דנַארב-רעייפ ןופ ןעמַאלפ עשילעה יד

 ע'טפרשרַאפ ךעלטעטש עשימייה ןופ

 .ןטייוו ןופ תונחמ יד ןסירגַאב

 ,עדנעלגָאװ יד ןשיוװעצ ץימע  ןוא

 ,רעקניטלַא ןַא ,ןקז רעיורגיזיירג ַא
 ענעבירטרַאפ תונחמ יד ץלַא טסיירט

 .ןטייצ ערעסעב ףיוא ךָאנ טפָאה ןוא

 רעדיל לַאוקַאװ

 וז

 ,לקעּפ ַא טימ ךיז ּפָא רעוװו טלעטש

 ,רעביא לדליש-עיצנַאטס סָאד טנייל

 םינּפ ןדימ ןייז ףיוא ךיז טיײרּפש
 .רעביל א סיוא לכיימש ַא סיז

 ,ןגעקטנַא רעוװ םיא דיירפ טימ טפיול

 .רעדילג ענייז סיוא טצרַאהַאב טשוק

 :עקדוב ןיא יוג רעד ךיז רַאפ טצפיז

 .רעדירב ץעיירטעג טסייה סָאװ טָא

 ןגױבעגסױרַא ןַאב ןופ ןוא
 ,רעדימ ַא געוװ ןופ טכיילבעגסיוא

 לפרעד עניילק סָאד ליטש רעוװו טשטנעב

 .רעדורב ַא ךָאנ ךיז טקנעברַאפ ןוא

 קרָאי-וינ
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 7 7 יד ןופ קנעדנַא ןקינייא םונ

 םוירעלטיח ןופ תוננרק ,ןטּפַאשלעזעג יד ןוֿפ
 ןוז ןייז ןוא

 טיט ווא ןייז ןוא רעגנופנויל

 ערעייז ןוא םיובנעשריק יורפ 0 ק "ןבניירפ = 0

ָ 

 יא
= 1 

 ןפ ראפ ףליה ועג יי
 ןוא ןאמ

* 

 ריז

1 : : 
 ועדניק רעיורט |

 : ןטפפיט ףריא םיוא טפיר
 םיובנעשריק .;

 ח

 : וכ ןו=

 ק וו
 ּע יא וופ ם =

 ראזאל ןַאמיס

 א וקמוא ןשינ
 ? ןָאמיס

 גַארט םוצ
 : רעדילג

 וקסניוועל .מ
 : רעדילגטימ עקידנגלָא

 סקאווס הע יש

 שטי ווו ועיקנַאסּפ יורפ ןוא ןא

 טיוועיקנאסּפ .פ ןוא אפ יע יא וי א
 וא .מ רעדנוק יד א

 = ָאנָא א יי
 ריאוח - אי

 גויאל ר

 ועטכָאט ןיוז טימ א רא ,יררכ
 רעטכָאט רעייז טימ ק אינָאל קעניר וורפ

 קסווָאטסוגיוא .א

 רע 2 טימ קעניר יורפ ןוא

 יקסווָאטסוג 1
 עדניק ערעייז טימ אפעט ןקא ןאפ

 : ןָאטסוגיוא .ו

 מ אפעשז וורפ ןוא ןאמ

 א =

 שמיוואנ

 עקעב

 שטיווָאניבור .ר יורפ

 פי

 טדנוק
= 

 זיר

 קלעב .ס
 רעדניק ערעייז טימ אלוב

 ןאמלעגיּפש לרעּפ יוִרַפ
 ערעייז טי

 מט אלוביצ יורפ ןו

 ןר=
 : טוט .גרעבצימש

 : ורפ ןוא ןאמ

 עבציטש וורפ ןוא

 ךילמיצ יורפ ןוא 5:
 ןוא ןאמ

 ר קא ואס

 רעדניק

 ווַאדיוװאד קאש
== 

 רעדניק עריא טימ ׁשֵט ןצקנלוָאד קאשז
 ץוט

 ו שמיוועלמו
 רעדניק

1 

 עדניק ערעייז טימ ןא עלמורד יורּפ
 רעגניז יור

 טימ ןאמקיסע ויורפ ןוא
 ורפ

 08 טהה ןוא ןאמ
 ץירַאכירטש

 -+ = ןוג ןאמ לעש ורפ ןוא ן

 יקסווַאדַא

 רעדני עו 3

 סקופ וורפ ןוא ןא
 עדניק ערעייז טימ קעטומס יו קסווָאדַאס 08 שא

 2 ןרפ ןוא ןאמ ק רעויז ןוא ןייטש ןוא ןאמ
 א

 ןוא ןייטשנירג וו
 א ןאמ

 רעדניק ויווצ ן

 גירג וורפ ןוא ןא

 ק וצ טימ ןיוהנעב

 גרעבדלאג יור וא ןאמ

 זיוהנעביוט יורפ

 עבדלַאג יורפ ןוא ןא
 6 פ

 עי
 א רעלּפערט  לארשי

 עכהקַאה םערײ= קאפ
 ערעייז טימ רעּכָאט יורפ ןוא ןא

 עה א
 רעדניק -יוווצ ט 2 וי ןאפ :

 עדניק -וטוצ טימ קצאוו יורפ רעדניק ערעייז ןוא ר ןָאמָאלאס

 בארג וורפ ןוא ןאמ

 גרעבנ

 סּפיג וו ןאמ

 גרעבנייוו .נ

 ג וורפ ןוא ןאמ

 גרעבנייוו .ם
 רעדניק ענייז ן ןעהעמראג

 ןייטשנייוו .וװ

 עבייו וא וי

8 

 ןופ ?צראוופארג

: 

2 

 ןוז ןייז ןוא ר 5
 רעדניק

 םייוו .ס
 ערעייז טימ ןאמלעדייז

 עדניק ערעייז ןוא |ן ןוא דניקטוג
 ?עדייז יורפ ןוא ןא

 ערעייז ןוא ןאמפָאה וורפ ןוא
 עי וא ןאמ

 רעדניק
 ןא ר

 הרופצ ןא 2
 רעדנוק ער

 ו וא טי א

 עדניק ערעיוו ןוא ןאמפלעה ןפצ ןאמפָאה
 : טימ ןאמלעדייז יורפ

 א וורפ ןוא ןאמ
 רעטכָאט ןייז טימ ל

 שטיוװָאבוקַאי ןעלעה ר
 ט ןאו ראס ער

 ָאבוקאי ןעקעק ןקיירפ
 לעגיצ .ה

 לעסראט שטיווָאב

 א .ה

 שטיווָאבוקאי

 ןווטשרעבליז

 רַאנַאק וורפ ןוא ןא
 גרעוונעד א

 רעטכָאט ןוו א
 וק עוונעדיוז ןָאמָאלַאס

 ןוז ןוא יקס ָאט ןייז ןוא ןאלפאק
 קסווָאדַאז יורפ ןוא זא

 ןוא יקסווָאנילק וורפ ןו :
 ןוא ןאמ

 : ורפ ןוא ןאמ
 ןַאמנוילק .ס

 ,שטיוועלטקנא . ןָאמָאלַא שטיוועלעקנא ןַאמַאלַאס
 עמ 4 1 טיש ע טא יט עב

 ןא-ָש = על ) ר ֹי

 ה :

 יי וי רה ןש שעשה יי א
 ףוא ךיקיסקלָאפ רעד ראפ עי רעד ןופ טנעדיזערפ ,שטיוועל} 24 םעד ןריובעג

 ןוא טייקנבעגעגרעביא א נאּפמאק רעד ןיא טיט ט א קַאזיא ןופ

 קלָאפ ןופ שינעדנעטשרַאפ ז  טצַאשעגּפָא  קיטכיר ןגָאה| 0 וויטקַא ןָאמָאלַאס

 ( א ץפיט יד ןזיוואב טאה בָּאו טלַא  .שזנַאטנעס :

 .םזירעלטיה ןופ : עו ואל = טָאה ליּפשייב יז .ן יה 4 ה)
 א א א יד רַאּפ ףליה רעד ןופ עי יא

 ווו רי :

 ט 4 5 6

 עשידיי יד ןופ ד אזַא ןגיוצרעד ןבָאה עכלעוו ,ןרע יט ה רעד ראפ

 וו ,ןרעטלע יד דובכ
 = | ןופ דנַאברַאפ רעד



 ץעלדעש ןופ טײלסדנַאל
 גירק ןיא ןלַאפעג
 ןאמדלעפ לארשי
 גרעבנירג עלעסָאי

 הרעבנ

 ךיירדלָאג םהרבא

 עינַאּפש ןיא ןלַאפעג

 ןייטשלעקניפ לשרעה
 רעצעלדעש ןָאמייר
 עקלאקס השמ

 ןסָאשרעד
 =סיזער רעד ןיא ןאטיּפאק ,לעקניפרוג
 ןאמדירפ ןָאמיס

 ןאמרעקעב ירָא
 שזראקורב ןמלק
 יקסווָארבמעז לאומש
 יקסווָאקשיוו לישז

 גרעבנעזויא רָאטקיװ
 קינשזנאשאמ לארשי
 גרעבנעזייא רודגיבא
 שטאווושזג ןָאמווד

 עטריטָאּפעד

 שזראקורב סירָאמ

 לעקניפרוג עשטיא
 לעקניפרוג הוח
 לעקניפרוג לעשַאה
 לעקניפרוג לעסרַאמ

 ןאמרעקא עמעט
 ןייטשנערָאב עשזעי
 ןאמדלָאג הנח
 רעדניק 9 ןוא ןאמדלָאג הרובד
 ןייטשרעטאל הילדג
 רעדניק 9 ןוא ןווטשרעטאל עקטיא
 גרעבמעטיוו לרעב
 גרעבמעטיוו לעשאר
 גרעבמעטיוו עביל
 גרעבמעטיוו אנילעצ
 גרעבמעטיוו ןָאמיס
 גרעבמעטיוו קאזיא
 שזראקורב לעשאר
 עילימאפ ןוא קליוו לשרעה
 עילימאפ ןוא יקסראקָאט ןועמש
 עילימאפ ןוא יקסראקָאט םהרבא
 יורפ ןוא ןיוועל לשרעה
 עילימאפ ןוא ןעלעי לאומש
 עילימאפ ןוא טאלפ רעזייל
 דניק א טימ שטראקש עצנירּפש
 גרעבנעזייא הקבר
 רָאטקאפ ןאטאנ
 אדָאוװ עצנירּפש
 גרעבנעזייא דנָאמיור
 דניק א טימ קַאסינ לעשאר
 וקצאנראס דנָאמוור
 עילימאפ ןוא ןָאסרעב הקבר
 עילימאפ ןוא ןָאסרעב האל
 עילימאפ ןוא ןָאסרעב ןעלעה
 ןָאסלע עשטויכ
 ןָאסלע לחר
 עילימאפ ןוא ןאמרעּפעט רתסא

 אקסוועיק עזָאר
 -ַײדניק 9 טימס שטיוואנַאדס עינע

 עילימאפ ןוא רעכאמשוק עשזיוא

 עילימאפ ןוא ןייטשרעבליז עיש
 עילימאפ ןוא קאשטילמ לטָאמ
 עילימאפ ןוא אקסלושאפ הקבר
 ןייטשרעבליז לאומש
 ןייטשרעבליז הסּכ
 ןייטשרעבליז לדניוש
 ןייטשרעבליז לטאמ

 וורפ ןוא יקצינראק סירָאמ
 לערק לעשימ
 םיובסונ סעטאמ
 שטיוװָאקציא רַאזַאל
 ןייטשנערָא רעזייל
 עילימאפ ןוא ןאמרעדעפ ןרהא
 עילימאפ ןוא דלָאגנוופ ץעיטָאמ
 עילימאפ ןוא רעגנאל סחנפ
 קירעפע לכימ
 קעטאיווק לבייל

 יורפ ןוא רערעלניילק ןימינב
 וקסווַאטַאלז הרובד
 וורפ ןוא רעקוצ ןרהא
 רעקוצ חנ
 רעקוצ הצרת
 ןיישלעמיה ןבואר
 וורפ ןוא ןיישלעמיה עילע
 רעדנָאב לדיי
 וועל םהרבא
 עילימאפ ןוא יקסנישזדָאגַאי ןתנ
 ןאמצייוו םייח
 ועדניק 9 ןוא ןעימאקינאוורעשט עקלע
 קירעסע לעסראט
 גרעבצראווש ןיאנגיא
 רעדניק ןוא ץנארקנעמולב ןויצ ןב
 דראבסייוו טרעבלא
 םולבנעזָאר אדיא
 רעדניק 9 ןוא םיובנעשריק עביל
 ןיעינאראמָאּפ היבצ
 ןייטשרעג וראמ
 יורפ ןוא עינשיוו קיוייא
 ןאמטסול המלש
 יורפ ןוא רענירג לארשי
 רענרעל קודצ
 ז ןוא אקנאימאק םירמ
 יקסנאטעימש עמולב
 וקסנאטעימש ףסוי
 יקסרעשזדָאפ ימענ
 וקסרעשיודָאּפ לשרעה
 יקסרעשזדָאּפ ּפיליפ
 יקסרעשזדָאּפ ןָאמיס
 ןאמדירפ ריאמ
 ןאמדירפ עביוט
 ןייטשרעבליז הףסוי
 עילימאפ ןוא ןייטשניבור ןבואר
 עקשורג םהרבא
 דניק ןוא קינראג עשָאש
 ןַאמרַא לאקזחי
 ןאמרא לאומש
 ןאמרא לטָאמ
 ןאמרא עשטוג
 ןאמרא עמולב

-+ 

 רעמיילכוב וו לכו ד
 קיזייא שרעה
 םונלטצ טשוײו

 יט -אע א- הא

 וא לדנויש
 שזרַאלַאמ הרש
 םיובלעדנאמ קאזיא
 רָאטקעּפס ןרהא
 רָאטקעּפס רעבָאר
 גרעבנעפאש טנומגיז
 גרעבנעּפאש הכרב היה
 גייווצלעדנאמ לדוי
 וקסבמָאלָאג לגוופ
 וקסבמָאלָאג קאזיא
 גרעבנעזָאר ןָאעל
 גרעבנעזָאר הרש
 גרעבנעזָאר סירָאמ
 לַאפַאר עשטוב

 עילימאפ ןוא לאפאר לרעב

 ןרָאהנעפקָא עשטוא
 ץישָאל ןופ עשטוב
 יקסוואדלָאס עלייב רתפא

 שזאנלעוו עיש
 ענשולפ לשרעה

 ןאמרעקַא שיבא
 יקסווארָאמ קחצי
 יקצינלָאס ירָא
 טראבטָאר דוד
 טראבטָאר ליסעס
 טימשדלָאג סירָאמ
 ןאמטוג המלש
 רעדיינשנויטש בייל הנה
 רעדיינשנויטש
 יקסווענאי ןאשז
 ןאמטלא הכלז
 וקצאנראפ הקב
 וורפ ןוא בראפלעמיה סעטאמ
 ןאמרעבליז ןעמרעשז
 וקסלעבול לעשאר
 וקסלעבול עגוופ
 ןאמשָאר
 עווארומ עשזור

 ץנימ ןעלעה
 עליטאפ ןוא ןיישרעבליז לאומש
 ןאמדירפ ףסוי
 גרעבנייטש לארשי
 ןייטשקאוו בייל
 לעקניפרוג עשטיא
 לעקניפרוג הוח
 ןישנָאז ןימינב
 רענידרעטּפ לאימהרי
 רעווָאלָאקָאס לארשי
 רענידרעטס ףלָאװ
 יורפ ןוא יקסוואשראוו בקעי
 וורפ ןוא גרעבמיב
 קישטורק לדיא
 ךיליורפ ילתפנ
 רענידרעטס לוונאז

 לָאבָאס רע



 ,א 45 = = ועש ןופ עטריטַאּפעד
 / ע } =ע ו

 טשרעבליז עשטיא ןוומשרעבליז עשטוא

 שטיווָאטנעמארטא לדיא
 פ ןוא ןייטשניבור לרעּב טולומאפ ןוא ןווטשנובור לרעב
 עילימאפ ןוא בראפלעמיה נולימאפ ןוא בראפלעמיה לאפר
 יקסווָאקשיוו ירָא
 וורפ ןוא ןאמדירפ ריאמ
 עילימאפ ןוא ענשולפ לרעּב
 ןויטשרעבליז עלהיה ןייטשרעבליז עלהיה
 גוו ווצלעדנאמ עקטיא

 רעשיולפ ןרהא
 רײוורפ ןִי
 ועשיולפ ןע

 ןיוטשרעבליז ;שמ יוותשדײ-לוז הטשמ

 ןיישרעבל ורש ויישרעבליז הרש

 ןיישרעבליז ירָא
 טראפ טשזווא

 עטסישטָאלז ל?רעב גט ו שומאכז  ?רייב

 ןעלדאמ לעשאר זייטדאז  רוזא
 עטס ושָאלז רתפא יי = ;רד הא

 קעפאטס וכדרמ

 ב-ר
 קעפאטפ להר

 קעפאטס קטפאמס פסוי

 ברַאפלעמיה היח
 ו עפישט רַאפלעמיז ט הדר תרֵז - יפו וי

 קַאש ברַאפלעמיה קַאשז

 אפלעמיה לוולעוו רראפלטמוה לוולטוו

 ראפלעמיה בייל - = רוור

 בראפלעמיה
 בראפלעמיה רראפלטמוה םסוו
 בראפלעמיה ךורב

 בראפלעמיה םירמ רראפלטמוה םורמ
 בראפלעמיה עשָא בראפלטמוה .עשַאש

 בראפלעמיה קחצי

 בראפלעמיה לה
 בראפלעמיה עגויפ ר - = רדוופ

 גרעבנייטש לדנעמ .דיור : םיד יי
 יו ָאלדיש הוה

 0 אלדיש ןבואר

 עווארומ לאיתוקי

 ע גרעבנויטש לאומש
 ןוַאטסו;ג ןַאּפשנורג וַאטסוג

 רעדניק 9 ןוא ינשטארטעיוו ינאפ

 גרעבנווטש

 לעדנאמ ףסוי םהרבא

 יימפארא
 עקפא ואק

 עילימאפ ןוא בראפטָאר ףסוי

 בראפטָאר קהצי

 טםיילסדנ = רעקסיצ ג8 =
 - וע בא , =

 וורפ טימ טרָאּפסנארט

 .ּרעדניק 9 ןוא

 .לעשימ ןָאק
 .אלוקַא
 ) גרעברעבליז
 ג) םולּבנעזָאר
 .ךאמעג

 .רעדניק 9 ןוא יורפ ,רעקצָאלּפ

 רעדניק ןוא שרעה םולבנעזָאר

 אולא דריז
 .א8 ןלעפ

 ז ןוא יורפ ,לעומאס ןאמצייוו
 .עולימאפ עצנאג ,ראס אלוקאפ

== = 

 .רעטכָאט א טימ וורפ ,יקסנישאּפָא

 .באָאר
 .וז א טימ יורפ ,לאפאר

 םייה רעד ןופ) םולבנעוָאר
 .רעדניק 9 טימ

 לעקנערפ ה רד
 .דניק א טימ לחר אקסווָאקאמ
 .דניק א טימ וורפ ,השנמ ץינָאיאז
 ווַב טּפַאכעג ,הרש אקפלאווָאק

 .רעדניק 9 טימ יורפ ,אכורעיוואז
 ןיז 8 טימ יורפ ,ןתנ אכורע יו 9 י ירת תנ אכורעיוואז

 .וקפוועשאטפ

 םורורת
 2 ק;עה

 -עיש
 ןיז וע

 .ןאק יי

 סָאס = 95
 = םפס669ש=ףפ

 = עש ! ;

 רפ , ןייטשנעמאד
 .סקילעפ לעקנערפ

 .יורפ ןוא סירָאמ םיובנעגייפ

 ןעשאס
 .אראס

 .רעטכָאט ןוא יורפ ,סחנפ רעגנא

 .יורפ יי
 ןוא דוד אקנאל
 ירנײה קאנורעו

 בעה

 .ירנעה וקצינעש

 .םולש םייה בהעב לָאג

 .ןּפָאשרעה ןוא םעּברא רעלאגעלמו השאטפאעב סט טי הבל

 אטפאק

 שטי ווָאמָאלש

 שיטיווָאמָאלש

 טא ךםויר
 ש'.קוכ

 ; .םעמירכ ןחי
 .אננא רעשזראוורעדעל
 ערע
 דלעפנעזָא

 ןוא סאלגטלא

 ןוא יקסרעיגז

 .רעלימ

 .סירָאב
 וורפ

 ע מא .עילימַאפ ן

 זאוכ ריזדוצ נאד
 בכאר .ןָאעל רעג

 עמו ווָאקש =
 טשָאמ

 .עקלאטסירק
 רעדניק ןוא יורפ ,לשרעה ןאמדלָאג
 .גרעבנעזָאר
 .קאזיא טנַאקיפו ארט

 ןופ
 יי ָאנָארא

 ףָאנָארב
 קאמ קעלאיב
 ראמ קעלא 3

 ןיוטשנרָאב

 טיוװָאמינוב
 סירָאמ וקפניבָארד

 ּו יקסניבָארד

 טײלסדנַאל
 קעוו לצַאלװ

 ֹכ
 טי
/* 

 ןָאטסאג

 (יורפ ןוא ןאמ) בקע

 א טרעבלא יקסניבָארד

 סירָאמ סָארג
 ןיא 'קסנאדג
 לאומש לַארג

 דלעפרעבאה

 יקסווָאבוקאי

 זָאי רענימאק

 (יורפ ןוא ןאמ) ןָאמוס רענימאק

 ןייטשנעטכיל
 וקסנאטנעוועל וססנאטניזווייק

 בקעי קאסיל

 ןאמ) קא

 (יורכ ןוא ןאמ) קאזיא

 (יורפ ןוא ןאמ)

 (יורפ ןוא ןאמ) ףע

 24 שרעה קעלָאיּפָאפ

 קינווָאכָארּפ

 קסוועישזדָאר

 (יורפ ןוא ןאמ

 סקאמ ו
 טנעדיזערּפ וועג) קאזיא גרעבנעזַאר

 2 עיר

 ןוא

 ַא גרעבנעזָאר
 2 -- עו

 וקסנָארווָאקס

 י רעדוינשנייטש

 רעגערטנקָאז

 בכל .ורוער )

 (יור

 ןאמ) טרעבלַא

 (יורפ ןוא א בקעי

 (יורפ ןוא ן

 סוי

 רעב שטיוועיאש
 טנעדיזערּפ ועג) לעקרוט יר יח וט

 =:ע/עדיוקר .

 ?עפ אבכע סקילעפ אבמעראז

 ןאמ) קישטיאז

 ונאפ רעבליז

 ןטייצ-



 וקסנישיצ
 יקסנישיצ
 יקסנישיצ
 וקסנישיצ
 שטיװָאמאלש
 שטיוװָאמאלש
 עגייפ לעגנע
 ריאמ לעגנע
 לטיג אנלעטישז

 לדנעמ ףל

 לאיהי ריאמ ףלעהט

 לאומש
 רעזייל שרעה

 דניקסיו עקּפאשט
 המלש ןייטשריפאס

 םהרבא ןאמד
 הנח ןאמד

 דניירב ןאמדלָא
 יקסוָאכילעש

 קסווָאכילעשז = אר הי

 גרעבדלָאג
 גרעבדלָאג
 גרעבדלָאג
 גרעבדלָאג
 זערעט גרעבדלָאג

 לאיחי יקסווָאט; זי א ר
 השמ  יקסנוט

 עמַאש לעב ןראזא ליד
 ?דניוש בדנ

 גרעבכָאה
 גרעבכָאה דרב כאה

 גרעבכָאה

 דירר .ןריזרראה

 עמטיפ זו

 בקעי באוודעי
 באוודעי
 עג ןאמטוה
 להר ןאמטוה
 טשלעקנויפמ ווטשלטקנופ

 קישזאג

 עטיאלאקאס

 םחאו בקכטו טנזאלטשז
 קחצי בקעי ץנוא?עש
 רוול הדוה יז אלזוז ז
 בייל הדוהי ענואלעשז

 עטיא קישטוואלאוו

 םירפא גרעבמולב

 םירמ גרעבמולב

 טרעבלא גרעבמולב

 ףלָאוו יטָאלז
 הנה יטָאלז
 לדניוש יטָאלז
 ר עגייפ עקטינ
 השמ ענזאלעש האור זנז אלזא ז

 הנה ענזאלעשז
 א א א
 בקעי עקנָאלבא
 הרש לָאקָאפ
 לראש לָאקָאס
 לשרעה עקנאלשאמ טיט אב
 לאיהי רעדנארב
 להנעמ רעדנעּב
 גרעבנזָאר

 די 1; ויש אנקו
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 1 ס אנקופ

 סנארפ ןעלעה אנקופ
 עבנויטש ןפינ גרעבנווטש
 אלעב גרעבנויטש
 ורנאה גרעבנווטש
 ףארשי רעכאמדירפ
 עטיא עגיופ עדנעשוג
 לאומש יקצעינעלעש'ז סאו ר ו6  והשזזו .יז טיסא
 עלייב יק נעלעש'ז טוי טי

 טעמורפ יקצעינעלעטשז
 טיכָאו ףי

 בהנ ןאמטלא
 נה ןאמטלא
 שטיוועלירר

 המלש רענצימ
 םירפא רענצימ

 ענבצ טנצו

 שטיוואנ

 "ודהפנ אל םתומבו ,םייחב םימיענהו םיבהאנה,
 -סענרַאפמוא עניימ ןופ קנעהנָא ןקיטכיל םו
 -עג ,לטע ןוא ןייטשריפַאפ ףסוי ןרעטלע עכעל
 ןריוב
 :רעט

 -סעווש ןוא רעדירב עניימ ,אקסווָאקטוג

 ןוא ,קיזייא ,עלרעמ ,ןתנ ,הוח
 -מוא ןוא ןישולַאק ןיא ןריובעג עלַא ,עלעדניירב
 .1942 ןיא ן-ַאברצב-יצאנ יד ךרוד טכארבעג

 זירַאּפ ,ןיימשריפאפ לוולעוו

 ראצוח םיייח

 = = זה פ ( () יפ טמ } ( = פ 545

 וערוא ו וארישיו

 או ו8- יי לא =
 וו ,ש נא 4

 טנאהפ בטאפארפ
 טגָארפ עָאקארק

 בכע .(1996 רעבמג
 טנָארפ ןפיוא) רעגערטעבפקארט לשירעז ייארת יתוי איז ריהאאר הר אאריח  רגארִיז

 .(1957 דירדאמ

 עבנורג

 עטריטרָא 1 4

 עילימאפ : ריאמ
 נולומאפ ןוא נרא רצנעה

 2 ג 2 ררע-ע

 וורפ ןוא שטיו לארשיי

 ןיהו

 גרעבנירג רעזייל
 גרעבנירג ריאמ קחצי השז

 טרעלע לבויל
 רענגאוו רודגיבא
 ןייטשטָאר לאוי

 ןיוטשטָאר

 יורפ ןוא ןאמפי
 ריא טימ לעגָאפ
 טאלבנירג לארשי

 יקסווָאטאפוה לדנעמ

 רענצייוו
 .עילימאפ

 יקסנוש ז רֵתֹסֹי טאטאל טוב

 3 ןייראפ-רוטלו ֹק

 ןָאסנאזעב ןי
 רעלזיירק שףקוובפ
 הזנרגי סָארג

 {ומלש

 וורפ טימ קאשז לעפייט

 עי רעטכָאט ןוא ופ טימ ךַאנעה רעשזאיָאוװ

 ערָאמ הנה יורפ טיט בקעי

 יורפ ןוא לעגָאפ

 אשקאוו םאדאמ
 ץריוועגנויר



 וש - ן=

 .הדוהי טנַאלַאג
 םוא ןןפ טנעדיזערּפ -זיא וופ הניטדוז+

 ;!ורומאפ ראה יי ןריוופ
 עילימַאפ ע פימ ןעמוקעג

 ןיא .רעגאל-עיצארטנעצנָאק הנס
 ןוא רַאזַאל לאטרעבלַא

 זילגטימ-טעטימָאק יג
 .1941 ןיא רעג

 .יורפ

 -אל ןיא טרעטאמראפ

 רעד ןיא רעפמעק ,עשַאי ןאמרעגנוי
 גמוא ,גנוגעוואב - דנאטשרעד
 .ץיושיוא ןיא

 -רעד ,דילגטוימ-טעטימָאק ,לקנאו וקסנעדאק
 יד ןיא ָאּפַאטסעג רעד ךרוד ןפָאש

 .1045 ,ןעייניריּפ 1 יי =

 .בייל-שרעה שטיווָארעיימ
 ועקיליוויירפ רייהר :

 ןיא ,עונאפש =
 -רעד ,גנוגעוואב-רענאזיטראּפ רעד ןיא

 1941 ,ויראפ ןיא קינבורע סלא
 ןיירטסע הבא

 ןסָאש
 עגמוא ןיא ןעמ ,רעביל דנאלמיר הסאמי 'ידב ירבו בה(
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 לעה ןיקש
 .רעטכָאט ַא טימ םהרבא ָאמַאר

 .בקעי ָאמַאה
 ַאטיג ָאמַאר
 .לרעטסעווש ןייז טימ ולול ָאמַאה
 .רַאקָאט
 היבֹוט יקסלומס
 .יקסווָאלשוש
 .םיובנעסינ
 .יורפ רעד טימ רעגערפ
 .רעדניק יד טימ קאנעב
 .עילימאפ רעצנאג רעד טימ שידק וקסנעדַאק
 .קַאשז ןאמדירפ
 יורפ רעד טימ פיליפ ןאמדירפ
 .לאכימ שטיווערוג

 ןלאפעג
 ןאמסקעלב

 ןלַאפעג

 .1040 ןיא דלעפ-טכאלש ןפיוא

 ןאמזויּפש
 .םהרבא וקטראמ

 .ןָאעל רעכאמטוג
 .עטנע

 .עטרעב רעכַאמטוג
 .הקבר רעכַאמטוג

 .טעזָאר
 .ןילעפ רעכאמטוג

 .ריאמ רענכארד
 .ףסוי רענכארד
 .ןטלז קושט
 עגייפ יקס וס
 .לקנַאו וסהי

= 1 

 = = ש זש

 1 ד

 .ןָאמוס 1
 .ראנרעב ןאמרעטופ
 .לעסראמ ןאמרעטופ
 .השמ ןאמרעטופ
 .טעדָא ןאמרעטופ
 .היח ןאמרעטופ

 .ןעלדאמ ןאמרעטופ

 יווצ ,שטיווָאדיוװואז וויוש ווו ויאז
 ירווז

 א, ;

 .היעשי

 .סעילימַאפ סט
 וקסנאדג
 .םיוכענענעט רַײדירב 2

 .ָאדרָאב גרעבנעזיוא
 ןאוה ןימינב יקסניצסָאמ

 .ןַאור -- ןָאעל וקסניצסָאמ
 ק -- הנ

 .1940 ןיא
 .עניפעוָאשז נו קייזאש}

 ןלַאפעג
 וישטאווש

 .טלַא רָאי 9

 לאומש קעטאווש
 .ןאמרא ןאמסקעלב
 .ןָאמדע ןאמסקעלב

 ירנעה ןַאמשעדקעה
 .ןאמדירפ
 .ראנרעב םיובנירג

 .םהרבא סעדגעג
 .וורפ ןוא ןאמיילק
 9 , רעפיול
 .ראדארביל
 .זאגרעבמאל
 .קאזלעמ

 .סילעזאמ
 רעדירב 9 ,יקצאימירָא
 .יורפ רעד טימ שטנערב
 .ןַאמרעקוצ
 .יורפ רעד טימ רעבוז
 .עילימַאפ טימ סעקסעּפ
 .הילדג יקצינטסעשפ
 .סירָאב ףייז

 ועשו לעדנע רומז ראד נז

 .ןימינב סלעשאר
 ָאדַא ץיראווש

 טימ ןיקרעס
 םיובלטייט

 .ןעמ

 .דניק ןוא

 קַאשז טארבפייוו
 .ןאמרעה ףלאז

 ץירָאמ סענ
 רעלק גרעבצראווש יי == יז
 הונ ןאגאק
 הרש ןאגאק
 היעשי ןאגאק
 ןָאעל יקסטאימירא
 דראנרעב יקפטאימירא
 ירַא יקסטאימירא

 לסדנַאל

 דנארב
 דוד דנארב
 השמ םיובנריב
 אקמירפ לדנערב
 בקעי ןייטשנצילג
 ןמלז ןייטשנצילג
 היבוט ןאפשנירג
 ןאמ טימ הרש היה גרעבדלָאג

 יורפ ןוא
 דניק ןוא יורפ טימ

 דניק ןוא

 עשטלאמ

 דניק טימ רכשו
 דניק

 ןטיפ

 וומרא רעשיזיוצנארפ
 שט יע לעסראמ אלאקסא

 תידוהי עשטּפָאט
 םירמ רעצנעט
 עקנָארב רעצנעט
 ףסוי עביורט
 דניק ןוא רתסא שטעיקָאל
 קעלוי רעדעל
 וורפ ןוא סיל
 םנורג יוועל
 םייה ןאמטיל
 טימ לעשימ קערָאל
 ףלָאדא קערָאל
 ארזע שטיוװָארעזייל
 בייל יקסווָאקשימ
 יורפ ןוא לאומש דלעפסנאמ
 טעגרהרעד ,דראנָאעל ווָאטָאקָאמ

 ןָאדנָאל ןופ ןרידראב

 רעדניק 9 ןוא

 שי

 -מָאב םייב

 דניק ןוא יורפ טימ ןאמרעה קעטסראפאנ
 רתסא טסילעדע
 4 ןוא ויוהפ ןייז ,ףסוי ןרהא גרעבדרע
 רעדניק
 יורפ ןוא שרעה גרעבדרע
 דניק ןוא הכלמ זוירּפ
 ןמחנ קעלפ
 רעדניק 9 ןוא יורפ טימ ןָאעל ןאלּפאק
 רעדניק 9 ןוא יורפ טימ ילאס ןאלּפאק
 ןאשז ןאלּפאק
 לארשי ןאלּפאק
 דניק ןוא לחר ןאלפאק
 רעדניק 9 ןוא יורפ טימ סקילעפ ןאמרעּפוק
 ץאק
 םהרבא רעּפאלק
 הכלמ יקסווָאלאמירק

 רעדניק 9 ןוא יורפ טימ לאומש גוי

 השמ שטיװוָאניב}
 יורכ ןוא ןושרג גרעבנזָאר
 אלָאּפ טָאר
 םהרבא שטיווָאנאמיש
 יויא-דערפלא קאפושטש
 אלאס לעטכאש
 ןָאעל לעטבאש
 ןעלעה יקסלָאבָאסרעיקס
 ןוז ןוא אשטוג טראבצראווש
 רעדניק 9 ןוא אזָאר שטיוװָאמָאלש
 ןישזער שטיווָאמָאלש
 רעטכָאט ןוא יורפ טימ ףלָאוװ יקסנישָאלאיזד
 ןריובעג ,יורפ ןוא לאומש לעזדנעפ

 וקסנישָאלאיזד
 טאק ןריובעג ,יורפ ןוא טארבמָאד
 יורפ ןוא סקאמ םולבנעזָאר
 רעטכָאט א ןוא קחצי לאומש םולבנעזַאר

 ,דניק ןייא טימ יורפ ןוא דראבצרא
 יד טימ ףמאק ןיא טעגרהעג ןוז ןוא
 .ןשטייד



: 
| 

| 
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 דעעש עדיט לערענט

 טיילסר גאל ר עק

 .יקסעטורּב .קאשז
 .לָאוּפָאט ןמלק
 .ןאמזייר אינאמ
 .ץלָאהנירג סקאמ
 .ץלָאהנירג לארשי רעדנעפ
 קסראלאקאב סקאמ
 .יקפלעבאב םייח
 .ץלָאהנעזָאר לדנעמ
 .יקצעינעיזירקס ל'בואר
 .קעזרָא לטיג

 .קעזרָא ןָאעל
 .עשיז ארוגָאנבערס
 .ףפוי גרעבנעטָאר
 .קערעב קענזיולפ
 .וקסנילבול ינאפ
 .יקסנילבול להה
 .היח קינשזיולס

 .ןילקאשז קינשזיולּפ
 .יקצילטָאק הרש
 .ןַאמּפייז ןעלעה
 .ןאמפווז ורנאה
 .ןעפשכיקב קח
 שטיוװָאבוקַאי ןועמש
 .שטיווָאבוקַאי הליצ

 יש
 = ו

 ? לוונוו לווָנ

 .רעזייּפש קערעּב
 .רעזויפש .אלענַאמ ורַאמ
 .רעזוופש אלענ אמ ןַאשז

 .ןאמסירג קעפסַאי
 .םאס לעּפמיג
 .רענילבול ןורהא ןמלק
 .ןייטשנייו ןמלק
 .ןייטשנייוו הרש
 .ןיוטשנייוו סירָאמ

 .טסולדלַאג קהצי
 .טסולדלָאג עשטיא
 .לע אבול
 .לע ןעלעה
 .לע ןילקאשז
 .בראפנעזַאר השמ
 .ברַאפנעזַאר ןַאעל

 טסילַאוטומ ןָאינוא
 רטרַאמנָאמ ןופ

 רעטסמא סירָאמ
 יליזראב ןָאעל
 ןאמקָארב יכדרמ
 יקכווַאקאראב ףלָאװ

 אש ןרהא השז
 רעבנירג עבייל
 טיפ םהרבא

 לעמאה וכדרמ
 דנָאמגוז גילעז
 לעדנאמ אקצרעה

 וקסרָאזדנעזד רעליה

 ץלָאהנעסיג סקילעפ
 סאיטאמ רלָאּפַאעל
 ןיראה ליח

 שטיוועלעקצאכ ףס
 טכעה ןוע

 קָאשזאז בקעי
 לעמיק ןאטאנ
 שטיווָאבוקאי דוד םייח
 רעניש דוד
 גוטסאל טרעבָאר

 ןאמדלָאג לעטָאמ בקעי
 אקקיא לקנאי
 רעכאמלעטנאמ .ס
 קירבָאק ןָאמָאלאס
 ןאמקָארב יכדרמ
 וקסיראבאט השמ
 ןייפ רעזייל
 מכע מכעה ןאמרעה

 גרעבנירג עבייל םאדַאמ
 דניק 1 טימ יליזראב ןָאעל + ,
 רעדניק 4 טומ לעמאה עויל - ,
 דניק 1 טימ ץלָאהנעסינ .פ 2

 דניק 1 טימ שטיוועלעקצאכ .י =,
 רעדניק 9 טימ קאשזאז 0

 לעמיק סייזוה =
 דניק 1 טימ ןַאמדלָאג 2

 ףנוק)1 טומ) ןאפקַאבב - }

 דניק 1 טימ טכעה 3

 רעדניק 9 טימ יקסווָאקאראב 2

 רעדניק 9 טימ אקקוא =?
 שטיווָאדיװאד , 

 ןוז 1 טומ ףּפָאנק לוסעפ 4,

 4 טימ גהעבנעטכארט עבָאט ,
 .רעדניק
 ןוז 1 טימ קאראב עינעג 2

 רעדניק 5 טימ רעכאמלעטנאמ , 

 טיײלסדנַאל רעקינלעמכ = פ) מ סס יג ףּש

 ןעלדאמ ןוא עטרעב ,לרעב ןַאמריּב

 ןוז ןוא הכלמ ,יבדרמ ,עלייב יקצילראג

 טסילדלָאג

 עילימאפ ,טנעמאיד

 ובדרמ טראבסייוו

 דניק ןוא יורפ ,לדנעמ ןאמצייוו

 הרש רעדניק ןוא םאדאמ גרעברעבליז
 םהרבא ןוא

 עמיס יקסרעשטעשט

 לגיופ ןוא השמ ,לזייר לָאיּפָאט
 לרעב קינלעגיא
 רעדניק 7 א סירָאמ ,עדניה רעלימ
 ןוא יורפ ,השמ רעלימ
 השמ יקסרובמאס
 לדנימ-םירמ ןוא ללא קינלאס
 ךענעה ,לאיחי ,הרש ,לא ומש יקסרָאוװעשּפ
 ףארשי םייח ,לזייר ,המלש םומשטקפ
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 טניירפ שרעזנוא וצ ןוא ןופ

 ןסנאנא ןוא זעגנוסירגאנ





 רנַאטשרעריװ רַאפ דנַאנרַאּפ

 "ןַאינוא , ףליה רעקיטייזננעק ןוא
 10 ןירַאּפ ,ידַארַאּפ עד יר 4

 עשידיי יד ןופ דנאברַאפ םעד ןסירגַאב רימ

 רָאי ןעצ ןופ ייליבוי ןייז וצ ןטפַאשלעזענ

 -לעועג רעקיטכיװ טימ לופ ,ץנעטסיזקע

 ןשידיי םעד תבוטל טעברא רעכעלטפאש

 לָאז רע ןשטניוו ןוא ,ךיירקנארפ ןיא בושי

 .אער ראפ טייקיטעט ןייז ןצעזרָאפ רעטייוו

 ןדיי יד ןופ גנולמאזפיונוצ עטיירב יד ןריזיל

 -עזנוא ןופ ןגרָאמ ןרעסעב ןוא םויק ןראפ

 .קלָאפ

 יןָאינוא ,יףופ .ָארןיב יד



 -םדנַאל עשידיי ןופ עיצַארעדעּפ יד
 -ַאב עניטנעגרַא ןיא ןעניירַאפ טייל
 עשידיי ןופ דנַאברַאפ םעד טסירג
 וצ ףיירקנַאופ ןיא ןטפאש לעזעק
 טשטניוו ןוא ייליבוי ןקירָאינעצ ןייז
 ןיא ןגלָאּפרעד עקידרעטייוו םיא

 שידיי יירפ ַא רַאפ םעבכרַא רעד
 רעקידנעטשמסבלעז א ןיא קלָאּפ

 א רַאפ ,לארשי ץרא ןיא הכולמ

 ןבעל טקיטכערַאבכיײלג ןוא יירפ
 רַאפ ןוא טלעוו רעטיײרּפַאב ַא ןיא
 -טנַא רעלערוטלוק רעטקינייאעג א
 ןסַאמ .עשִיִדי יד ןופ גנולקיוו

 יז יולרי

 ,וַאלוּפ ןופ ןיירַאפ טײלסדנַאל רע
 ינעגרַא ןיא טנגעגמוא ןוא ןילבמעד
 יד ןופ ןיירַאפ םעד טסירגַאב עניט
 עטנַאמרעדנבױא יד ןופ טיײלסדנַאל
 טשטניוו ןוא זירַאּפ ןיא ךעלעטעטש
 ןגלָאפרעד עפיורג עקידרעטייוו םיא
 .טעברא ןייז ןיא

 נָאט ןעװ סָאװ ,יד ןופ לייט ַא קידנעייז
 יד עניטנעגרַא ןיא זנוא ייב ךעלנעט
 -עג-ןבעל .ערעזנוא רַאפ טעברַא-ספליה
 ןקיש ,עּפָארייא ןיא טיילסדנַאל ענעבילב
 -יבוי רעבושה רעייא ךרוד רעביא ריס

 רעבמערַאז עדעזנוא וצ שבַאנסיואדייל
 הַאה יד זירַאּפ ןיא טײלסדנַאל
 רעייז ןענעז רימו ווא ,ןכורג עטסקיצ
 וװ) רעבמערַאז ערעזנוא זַא ,ןדירפוצ
 ןענעז (ןעניפעג א ךיז ןלָאז ייז
 ףיוא דרַאננַאװַא ושיווצ קידנעטש
 ןוא  ןלערוטלוק ןכעלטפַאשלעז זענ םעד
 עג טנע 'ה ערעייא ןלָאז .ןטיבעג-ספליה
 ןוא טוס ןבעג ןוא ץייז :קרַאטש
 רעד רַאּפ םזַאיזוטנע ףעד זַא ,גנוגערנָא
 סָאװ ,טעכהַאהספליה רעכעלצונ רעיײז
 רעזירַאּפ ערעזנוא רַאפ ךרוד טריפ דיא
 רעדָא ךרוד ןהָאפ סָאװ ,טיילסדנַאל
 -דַאפ לָאז זירַאּפ ןיא ךייא ייב ןביילכ
 עײסקיצזַאה ערעזנוא .ןרעוװ טלּפָאד
 רעסיורג רעד| ופ רעוט עלַא רַאפ ןפורג
 .ךיירקנַארפ ץנַאג ןייא טעברַאדככליה

 -ַאפ .?-5 רעבמערַאז םעד רַאפ
 -יזערּפ :סערייא-סָאנעוב ןויא ןייר

 רַאטעהקעפ ,לעֿפַא .א :טנעד
 .ןיוועל .ש

 יי, --,-...,.,,,.,,..............-
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 ןיא ןיירַאפ טײלסדנַאל רענבוד רעד
 ןיירַאפ םעד טסירגַאב העוש עגרַא
 זירַאּפ ןיא טײלסדנַאל רענבוד ןופ
 עקידרעטייוו םיא טשטניוו ןוא
 -רַא רעקילייה רעד ןיא 1

 ערעזדנוא ףליה ןנָארט ןופ

 -ידיי סָאד ןכַאמ טנוזעג ןוא רעדירב
 ַא רָאנ ךיז טניפעג סע ווװ ,ןבעל עש
 .בושי רעשידיי

 -סדנאל רעקסירב ןופ .וורַאפ יד
 עניטנעגרַא ןיא + ןיירַאפ-םייל
 ןופ גנורעייפ רעד ןיא ןֵא ךיז טסילש
 םעד ןופ ץנעטסיזקע ןקירעיד10 םעד

 ןוא ךיחקנַארפ ןיא "דנַאברַאֿפ
 רעקיטכױו ןייז רַאפ םיא טסירגַאב
 וצ+ םנוזענ ןפלעה ןופ טעבוַא
 ןיא ןבעל עשידיי עטריניאור סָאד ןכַאמ
 רעשיטסירעלטיה רעד ךרוד ךיירקנַארּפ
 ןקיש קיטיייצכיילג  .טכַאמ עיצַאּפוקַא
 רעזנוא םורג ןכעקרשעייפ א רעביא הימי
 ,ךיירקנַארפ יא עיצַאזינַאנוַא-רעדורב
 ,ןײרַאפ טײלסדנַאל רעקסירב םעד
 עו עי ןייז ןופ ננ?ירעייפ רעד וצ
 :יטעט רעכעהמפַאשלעזעג ןוא ץנעטסוזקע
 רמו רג רעד רַאפ סרעדנוזַאב ןוא ,טייק
 -ןבע?7 ערעזנוא רַאפ טעברַא-ספליה
 ןופ רעטסעוװש ןוא רעדירּב- ענעבילבעג
 .קסירב טָאטשמייה רעזנוא
 ךיירקנַארפ ןיא רעקסירב ,טסירגַאב טייז
 -נורעייפ עקידועטייוו ערעייא ןלָא; ןוא
 , רב א ןיא ןרעוװ =ריפעגכווד ןעג
 טלעוו רעיידפ ַא ןיא .ןבעל .שידיז

 : גנוײקַאוו רַאפ רעד רַאפ

 ,ןַאמלעטנַאמ רעציזרָאּפ
 ,סנאב .י רעריסַאק
 .קינשטעפ .ׂש רַאטעדקעס

 םָאדאר ןופ ןיירַאפ טיילסדנ 4 רעד
 -ַאב עניטנעגרַא ןיא טננעגמוא ןוא
 טײלסדנַאל רעמַאדאר םעד יי ירג

 םיא טשטניוו ןוא זירַאּפ ןיא ןײרַא
 -רַא עכיירגלָאּפרעד עקידרעפייו ַא
 טיילסדנאל ערעזדנוא תבוטל טעב

 עשידיי סָאד ןכַאמ טנוזעג רַאפ ןוא
 . םוטעמוא ןבעל
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 קיטסיטַאטפ -- ןרעייטש -- גנוריפכוב

 טכער-סלדנַאה --- 92 7 8 8 1 3 : 2

 קס נאנוַא פ א
 רעטלַאהכוב רעמריגערגא

 79, עטס םט ?טס-טט,ת!-א/טזסטמ 22219-
 18: אסתע 0

 קיטסניד רעסיוא . ,גָאט ןדעי :ןהעש-םאנפיוא
 ו

 ײ =

 וװעדנַאר ףיוא ןוא 12 זיב 10 ןופ קיטיירפ ןוא

 ,דנַאברַאפ ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םעד ןוא ָארויב םעד סורנ ןטסקיצרַאה ןיימ

 רַאטערקעפ םעד  ,טנַאוג דערפלַא ראמערקעפ - לַארענעג .ןעיירטעג ןוא םנעבעגעגרעביא ןייז

 יז שטניװ ךיא .טמַאלַאיצָאס ןרַאפ עכעלטרָאװטנַארַאפ ,ךוברעװַא יורפ - ןוא ןַאמדירפ טניירפ

 בושי ןשידיי ןופ ,דנַאברַאפ ןופ ןסערעטניא יד ןיא טעברַא ערַאבטכורּפ עקידרעטייוו ַא ןוא קילג ליפ

 .יקסנַאנזָאּפ .א

 "לעק רעד ןופ טעטימָאק םעד סירגַאב ךיא

 ןקירעי-10 ןופ םייהננעלעג רעד ייב ןופ דעדילגטימ עלַא ןוא טפַאשלעזעג רעצ
 ךיא קיש .,דנַאברַאּפ ןופ םועליבוי םַיד ןופ ייליבוי ןט-10 םוצ עטעיסָאּפ רעד

 ןרעייט ןיימ גנוסירגַאב ןיימ רעביא ןיא ןטפַאשלעזעג עשידיי יד ןופ דנַאברַאפ

 ןא  (ןילקורב) רעלמיז טניירפ ןלָאז ייי זַא ,ייז שטניוו ךיא .ךיירקנַארפ
 א ןיִא .גלָאפרעד ליפ םיא שטניוו "האפ םעד טימ ןרָאי עגנַאל ןמעבראטימ

 טעברַא רעקידרעטייוו .בושי רעזנוא תבומל דנַאב

 .יקסנַאנוַאּפ .א ילכנַאנזָאּפ .א
 .טנעדיזערּפ

  "טניירפ ערעזדנוא .;זורטס :םַאדַאמ
 רעד ייב ןשטנווו ןוא ןסורג עטסכעל
 ייליבוי ןקירעי 10 ןופ טייהנגעלעג

 .דנַאברַאּפ ןופ

1 = 

 | -  ןוא רעה טניירפ עקיצרַאה ערעזדנוא

 .יקסנַאנזָאּפ עילימַאפ

 םעד ןסורג עטסקיצרַאה עניימ
 יזרָאפ-ןרע ,שטיוועלעקנא טניירפ
 ןקירעי-10 םוצ ,דנַאברַאפ ןופ רעצ
 .דנַאברַאפ ןופ ייליבוי

 .יקסנַאנוָאּפ .א



 = ל,(,ׂ,24

 ןוא ליווװ ןרַאפ תוהוכ ערענָאיצק; אער ןוא -לעזעג עשיריי ןופ דנַאברַאפ , ם
 .קלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ דובכ

 .טנגענמוא ןוא ץעלדעש טפַאשלעזעג רעזדנוא ,,ךיירקנארפ ןיא

 גנוסירגַאב עקימַאלּפ ַא

 ייליבוי ןקירעי-10 ןייז ו

 לארשי-ץרא ןיא טיײלסדנַאל ערעזדנוא
 רימ ןקיש ,בושי ןשידיי ןצנַאג םעד ןוא
 ןוא םורג ןטסקיצרַאה רעזדנוא .רעביא
 ןוהצנ ןפיורג ןוא ןלענש .ַא יז ןשטניוו
 עשיטסילַאירעּפמיא ערעטסניפ יד רעביא

 יד רַאפ ףמאק ןיא רעזייווגעוו ןוא

 בושי רעזדנוא ןופ ןפערעטניא עטסקיט

 םיױבלדנַאמ לדנעמ טניירפ ןביל רעזדנוא
 -רַאה רעזדנוא (עקירפַא-םורד ,גרובסענַאהָאי)
 ןייז רַאפ קנַאד ןטסקיטכירּפיוא ןוא ןטסקיצ
 ערעזדנוא תבוטל טייקיטעט רעכעלדימרעדמוא
 ליפ ,ליפ ךָאנ םיא ןשײניוו ריס .טײלסדנַאל

 :טייקיטעט רעקידהעשייוו ןופ ןדָאי

 טנעגעגמוא ןוא ץעלדעש טפַאשלעזעג

 ןטפַאשלעזעג עשידיו ןופ רנַאברַאּפ , ןופ ייליבוי ןקירעיד10 ןופ טייהנגעלעג רעד ייב

 יד ןופ טייקיטעט יד קיצרַאה רימ ןסירנַאב "ךיירקנַארפ ןיא

 ןטק} היט אהה עיל ער רעצ על רע ש

 ,עיליזַארב ןיא ,(טיָארטעד ןוא קרָאיײוינ) עקירעמַא ןופ ןטַאמש עטקיניירַאפ יד ןיא

 .עדַאנַאק ןוא עניטנעגרַא

 טעברא רעלופימ רעייא רַאפ קנַאד ןקיטכירפיוא רעזדנוא וצ טמענ ,טניירפ עביל

 .זדנוא ןקיניײרַאפ סָאװ םידעפ יד ןפינקרַאפ רעגנע רימָאל ןוא

 טנגעגמוא ןוא ץעלדעש טּפַאשלעועג



 רעטָאפ ןכעלסעגרַאּפמוא ןוא ןביל רעזנוא ןופ קנעדנָא םוצ

 דעקוצ לאומש
 זיר ַאּפ ןיא רָאי 82 ןופ רעטלע ןיא ןברָאטשעג

 .(קרָאיײוינ) עילימַאפ ןוא רעקוצ השמ
 ןַאמרעדעּפ הקבר
 לעדיר עשטיא ןוא עינַאד
 עילימַאפ ןוא שטיװָאמַארבַא עינַאד ןוא עביוט
 רעקוצ קענעה
 רעקוצ םהרבא

 ך"מ ּפסטגטסמוע 06 עזמס 1606
 ךםםס2 11סםסאזובסש
 106001166 16 18 860160ז8 2

 1/0116 = (טּפסמשמׂש סם( 3

 דקוסס:חוי 116086011180/-



 ךיירקנארפ ןיא "ןטפַאשלעזעג עשידיי ןופ דנַאברַאפ , ןופ ייליבוי ןקירעי-10 םוצ

 ןופ רעױב ןויטקַא ןוא טנעדיזערּפױרע םעד סםורג רעזדנוא רעביא רימ יי

 יקסווָאקשיװ קיזייא ==
 תבוטל טעברא רעקימכיט ןייז ראפ גנונעקרענָא רעזנוא םיוא םיא ןקירד ןוא
 רעדניק ערעזדנוא

 טננענמוא ןוא ץעלדעש טּפַאשלעזעג
: 5 

 םענעבעגענרעביא ןכעלדימרעדמוא םעד -גנַאל ןוא טנעדיזערּפ ןבושה רעזדנוא

 ,טפַאשלעזעג . העזנּוא + ןופ ראטערקעּס רעוט ןוויטקַא ןקירָאי

 טניירפ םעד

 יװַאלַאטס לארשי ןייטשרעטַאל רעטלַא

 ןקירָאיגנַאל ןוא ןעיירטעג רעזדנוא ןוא ענעבעגעגרעביא א ַאל םעד ןוא
 רעריסַאק ןוא רעטעברַאטימ טניירפ רעזדנוא ,רעוט ןכעלטּפַאשלעזעג

 ןיימשרעבליז לאומש רבה ןוא
 יי יי

 ןשטנווו ןוא גנוסירגַאב עקיצרַאה רעזנוא רָאטקעּפס ךלמ
 -יוו רעיײז ןיא גלָאּפּרעד ליפ ןופ
 ןופ לױװ םעד תבוטל טעברַא רעקידרעט

 .טיײלסדנַאל ערעודנוא 2

 ןקירָאיײ10 םוצ גנוסירגַאב עקיצרַאה 8

 טנגעגמוא ןוא ץעלדעש טּפַאשלעזעג טנגעגמוא ןוא ץעלרעש טּפַאשלעזעג

 ,ןיז 2 עניימ ןופ קנעדנָא ןקיליײה םוצ
 .םזירַאברַאב ןשיצַאנ ןופ תונברק

 םעד טריטסערַא ,יקפוָאקשיװ לישז
 ןופ טריטרָאּפעד ,יקפװָאקשיװ ירגַאה ןיא קינבורע סלַא ןסָאשרעד 4
 1044 נוי ןט-50 םעד יסנַארד .קולדַא מן ופ עמרוט רעד



 רעד ןופ רעדילגטימ עלַא גנוסירגַאב עטסקימַאלּפ רעזנוא

 עיסימַאק טפליה רעלַאיצַאס

 טעברא רעכעלדימרעדמוא ןוא רעקידשפנ-תריסמ רעייז טימ ןבָאה עכלעוו

 ןוא ןַאמציײװ טניירפ םירבח עביל ערעזדנוא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא

 -םפליה יד גלָאפרעד ןטפערג ןטימ ןריפוצכרודא טכעלגעמרעד ,ענשולפ סַאדַאמ

 ערעזדנוא עלַא ןוא רעדניק ערעזדנוא

 ,ירַאּפ ןיא ."וָאדרַארישז ןופ טניירפ, טּפַאשלעזעג רעד ןופ טעטימָאק דעד

 "ףעילער רעװַאדרַארישז, ןופ טעטימַאק םעד קנַאד ןכעלטנפע ןא סיוא טקיה = ב םֶּפ 9 ארישז יא = = - וה ופ םפ פ

 יד ןופ טיילסדנאלערעװנוא ןעגנערּבוצרעבירַא ,ףליח יז רַאפ ,קרָאירינ ןיא

 .ןענעדרָאוצנייא ייז ןוא ןרעגַאל

 טעברַאטימ רעייז רַאפ עקירעמַא ןיא טײלסדנַאל ערעזנוא עלַא ךיוא ןעקנַאד רימ

 /, ערַאכסיירעביאמוא ןַא םיא טכעלגעמרעד סָאװ ָא ידינ ןיא טעטימָאק םעד טימ

 .טייקיטעט



 עשידיי ןופ דנַאברַאפ ןופ ייליבוי ןקיראי-10 םוצ

 סיוא ךיא קירד ,ךיירקנַארפ ןיא ןטפַאשלעזעג

 שטנוװ ןטסערנ ןיימ

 ןרעוו טכעלקריװרַאּפ ךעלדנע לָאז סע

 ךיירקנַארפ ןיא נושי ןשידיי ןופ טייחנייא יד

 ןסערעטניא עטסקיטולב ענייז רַאפ

 נלָאפרעד ליפ דנַאגרַאֿפ םעד שטניוו ךיא

 געוו ןקיזָאד םעד םיוא טעברַא רעקידרעטייוו ןייז ןיא

 סיקרַאיַאמ



 -קמנימ טּפַאשלעזעג יד

 "מוא ןוא קצעיװָאזַאמ

 ריא דעביא טקיש טנגעג

 ץלא סורג ןכעלרעדירב

 -ָאג רעד ןיא טיײלסדנַאל

 ייז טפור ןוא טלעוו רער

 םויִק ןרַאפ טייקינייא וצ

 .קלָאּפ ןשידיי ןופ

 -קסנימ טפַאשלעזעג יד
 -מוא ןוא קצעיװַאזַאמ
 םעד טסירגאב טנגעג
 עשידיי יד ןופ דנַאברַאפ
 ענייז רַאפ ןטפַאשלעזעג
 -ער וצ ןעגנוגנערטשנָא
 עשידיי סָאד ןרימרָאּפ
 ןבעל עכעלטפאשלעזעג
 רַאפ ןוא ךיירקנארפ ןיא
 טייהנייא רַאפ ףמַאק ןייז
 .ּבושִי ןשידיי ןופ

 ןסורג עקיצרַאה ערעזנוא
 ,םענַארב טניירפ םעד
 -עג רעד ןופ רעציזרָאפ
 25 יד רַאפ ,טפַאשלעז
 -עלדימרעדמוא ןופ רָאי
 סָאװ ,טעטיױװיטקַא רעכ
 ןעוועג בירקמ טָאה רע
 -סדנאל ערעזנוא רַאפ
 .טייל

 -קסנימ טפַאשלעזעג
 ןוא קצעיװַאזַאמ
 .טנגעגמוא

 קיטייוו ןוא רעצ ריא סיוא טקירד טנגענמוא ןוא קצעיװָאזַאמ-קסנימ טּפַאשלעזעג יד
 : ןופ קנעדנָא ןקילייה םעד טימרעד טקיבײרַאפ ןוא

 -רַאב עשיטסירעלטיה יד ךרוד טעדרָאמרעד ,קצעיװַאזַאמ-קסנימ ןופ ןדיי 0
 ; ןרַאב
 טעטכינרַאפ ןוא זירַאּפ ןופ טריטרַאּפעד ,ןדיי רעקסנימ 0

 ; ץיוושיוא ןופ ןרעמ
 -ַאקדזַאג יד ןיא

 םעד ,זירַאּפ ןיא יײצילָאּפישיװ רעד ךרוד טריניטָאיליג --- יקצובעשט םהרבא
; 2864 

 ; 1942 רַאורבעּפ ןיא ײצילַָאּפ-ישיװ רעד ךרוד ןסָאשרעד --- יקפנימ לקנַאי
 -ָאק ןוא רעדנירג -- גרעבשאה ,םהרבא ןייטשלעקניפ ,לאומש יקסװָאקװַאטס

 .עטריטרָאּפעד ,טּפַאשלעזעג רעד ןופ רעדילגטימ-טעטימ
 ! ןכעוברַאפ עקיזָאד סָאד לָאמניײק טשינ טסעגרַאפ ! רעקסנימ

 יַאוַאמ"קסנימ .ועג יד
 טנגעגמוא ןוא קצעיוו
 -גירגטימ יד טסירנַאב
 ןופ רעיט חא עז
 יד ,טפַאשנַאמסדנַאל רעד
 ,קאלשא ,סענַארב טניירפ
 ,יקסװַאקװַאטס ףסוי
 יָאר רעטלַא ,ןַאמרעקַא
 ,שילאק ,יקצַאק ,גרעבנעז
 -ַאר הנוי ןוא ךושזָאק .א
 יז טשטמניו ןוא ןעז
 -רעביא ןופ ןרָאי עגנַאל
 םייקיטעט רענעבענעג
 .טפַאשלעזעג רעד תבוטל

 קי

 -עזנוא עלַא ןסירגַאב רימ
 עכלעוו ,טיײלסדנַאל ער
 טעװעטַארעג ךיז ןבָאה
 -יהג ןשיטסירעלטיה ןופ
 ןוא ץיוושיוא ןיא םונ
 ליפ ייז ןשטניוו רימ
 רַאפ טסיירט ןוא טנוזעג
 -רעביא עכעלקערש יד
 .ןרָאי עטבעל

 -ַאזַאמ-קסנימ .זעג
 "מוא ןוא קצעיוו
 .טנגעג

 ךייא סורג ןקיצראה ןיימ
 -טימ:טעמימָאק ערעייט
 "רעקא ,קאלשא :רעדילג
 ,יקסװַאקװַאטס  ,ןַאמ
 ,שילאק ,ןײטשנַארג
 "נעזָאר רעטלַא ,יקצָאק
 -עט ,ךילרע רעזייל ,גרעב
 לבייל ,יקסנישטטיּפ זער
 ,טנַאקיפַארט ,גרעבנירג
 לרַאש ,קידסארג לרַאש
 רעייא רַאפ -- רענצימ
 תבוטל טעברַא רעוויטקא
 .טיילסדנאל ערעזנוא

 ,סענָארב רעציזרָאפ



 נוא ןכירנאכ רימ

 ַאמָאלאס טנעדיזערּפ

 יא סָאװ ,ןַאמרעלימ

 ןופ טצעשעג טכער טימ

 -נוא ןופ רעדילגטימ יד

 -וק טשינ .עטעיסָאס רעז

 -יורג ענייז ףיוא .קידנעק

 ,ןעגנקיטפעשאכ עס

 ןכעלנעזרעפ א רע טמענ
 -יפכ רוד רעד ןיא לייט נָא

 גהריל - יא יי
 ,ן=ו,/-8=- ,;5 ןו= ת4ו1|

 טמונטננא ידריווי .ראאיי י
 .|ן;-/-,ה-ָי וי -828ו

 עוויסע ר פ ==
 ,וו גָארּפ סל 8

 םיױדא רע טזייוו יש ףנעמ

 סערעטניא ןט גסערג םעד

 ףמַאק . ןוא ןבעל ןרָאפ

 רעזנוא ןסירגַאב רימ עשיטַארקָאמעד יד ןופ
 גרעברעבליז טניירפ ,ךיירקנַארפ ןיא תוחוכ
 טנעדיזערּפ-עציװ ,סקַאמ -וא טצימש רע עכלעוו

 רעקינשַארק רעד ןופ 24
 -ייא זיא רע .עטעיסָאס -געט רעדעי ייב רעט

 עטסוויטקַא יד ןופ רענ
 -נוא ןופ רעטעבראטימ
 רעד .טּפַאשלעזעג רעז

 ּפָא ןצַאש רימ .טייקכעל

 -קַא ןייז ןגינעגרַאפ טימ

 זיא סָאװ ,סקַאמ טניירפ ןצונ רַימ ןוא טעטיוויט
 -לֶו 0 0 5

 עועגב תעמתַא גנַאליא ,טייהנגעלעג . יד םיוא
 ,רעוט רעכעלטפַאש

 ןופ דנַאברַאפ רעד סָאװ

 ןטפַאשלעזעג עשידיי יד
 טייקידעבעל .טכַארבעג ן8 טא טיי 4

 -נוא ןיא סערעטניא ןוא כה יה ךיירקנאהא יא
 טַאה רע .עטעיסָאס רעז ַא ןשטניוו וצ ּםיא ידכ
 -ץעגסיוא לעיצעּפס ךיז טייק קיטעט עקירָאיגנַאל

 -יטקַא ןייז טימ טנכייצ

 -ידרדסכ ענייז טימ טָאה
 -נײרא ןווימַאיציניא עק

 ןלעטש  ןרַאפ טעטיוו = רעד ןופ טנעדיזערּפ סלַא
 רַאפ טנעמונָאמ + םעד עטעיסָאס + רעקינשַארק

 עטריטרַאּפעד -- ערעזנוא
 ירַאּפ ןיא .ו

 רעד ןיא ,סנטצעל ,ןוא
 הח/ רעקװ ראפ צקַא .טעטימָאק רעד -יי- וד יה זויל הוא

 .טעטימָאק רעד

 ,רעיױרט .ןפיט םעד ןיא לַײטנָא ןעמענ רימ
 -ַאס רעקינשארק יד ןפָארטעג טָאה כסָאװ
 ןופ טױט םעד בילוצ קרַאי-וינ ןיא עטעיפ
 רעטעברַאטימ עטסווימקַא יד ןןופ םענייא
 טעטימָאקיספליח רעקרַאיײוינ ןופ

 ידאָה ןטרַאגנַאל
 ק יה א

 קירָאיגנַאל

 .שַארָק רער ןופ  טעטימָאק רעד
 זירַאּפ ןיא עטעיסָאס רעקינ
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 עשיטקַאפ יד ןופ רענייא ,ןייּפרעדעל שזרָאשז טנעדיזערפ-ןרע רעזנוא ןסירגַאב ריס

 -ַאפ ַא ןיא קינשַארק ןיא ןהיובעג זיא ןייֿפרע דעל עב ַאשז .טפַאשלשזעג ר ןא ןופ ןלייז ּת

 טָאה .ןיוּפ ןקיטסלָאכעד ןיא עגַאק רערשווש רעד = יי עכעלרש ןופ עילימ

 ך'יזא שזרָאשז ךיז טנַאקַאב ךַאפ ַַא קידנענרעל ןוא 8 ַא ןעגנַאפעגנָא רָאי 16 וצ שזראשז

 קינשואהק ןיא זַא ,טגייצרעביא קידנעיייז .שטנעמד 2 ןוא רעטעברַא ןופ שגַאל רעד טימ

 ןייק ןעמוק וצ רע טסילשַאב ,ןעגנוגנידַאב-ס נבעל ענייז ןרעסעבוצסיוא רעווש ןייז םּױא טעוו

 ןרעווש םעד טּכַאכעגכרוד קידנבָאה ,ןשינעטנעק-ךאפ ןוא עצדענע ןייז קנַאדַא ווו ,ךיירקנאהפ

 ןטזייװַאב ,דטַאל דמעהפ א ןײא ןעמוק יז ןשוו ,רעדנעלסיװא עֶלַא ךרוד ןכַאמ סע סָאװ ,דָאיועּפ
 םעד טימ רעבָא .ןעגנוגנוחַאּב עלעירעײַאמ עטוג ןיא ןענעדרָאוצניײא ךִיז ץיפרעדעל טוט
 טריטקיד סָצה ןוא !ראי שרעווש .ענייז טקנעדעג רע ?עיוו ,טניירפ רעזנוא טינ שי טנגונגַאב
 טניירפ , טפַאשלעזעג רעד ןופ טעברַא רעד ןיא ןעמענוצלייטנָא וויטקא .ױזַא רעזנוא
 רעזנוא וצ טייקנבעגעגרעביא ןייז רַאּפ גנונעקרענַא ןופ קוחדסיוא סלַא ."קינ שַא-ק ן ןופ
 סָאד .טנעדיזערפ:ןרע סלא טלייװעגּפיױא ןייפרעדעל שזרַאשז טרעזי ,טפַאשלעזעג
 ןיא לייטנָא ןכעלנעזועּפ ַא ןעמענ ןוא טעטיוויט קא ןיייז רעמ ךָאנ ןקדוַאטשרַאפ וצ םיא טסווװטש

 -עיס;כ רעקיטשַארק רעד ךרוה ןעמונעגרעטנוא ,רעוו סָאװ ,סעיצקא ןוא ןעננומענהע א עלַא

 -ָאס עשידיי יד ןשיווצ טייהנייא רעד ןופ עגַאהפ רעד רע טעמהיוו סערעטניא ןלעיצעּפ
 -שרעד זיא סָאוװ ,לקיטרַא ;טונַאפערעטניא-טסכעה ןַא ןיא עגארפ יח טלדנַאהַאב רע .סעטעיס

 גטַאלקּפָא ןמיירבו ַא טַאהעג טָאה לקיטרַא רעד .1946 יַאמ טַאנָאמ ןופ ןיטעלויב רעזנוא װ יא ןענ

 .עסערּפ העשיהיי רעזירַאּפ רעד ןיא

 -ר עד על שוזרָאשז טנעדיזע רפ-ןרע רעזנוא גנונעקרענא  סיוא ןקירה רימ
 -יטעט רעכעלטפַאשלעזעג ןייז ןיא גלָאפרעד ןקידרעשייוו ַא םיא ןשטניוו רימ ןוא ן יי פ
 טייק

 עטעיסָאפ רעקינשַארק רעד רַאּפ

 ! ךיירקנַאהפ ןיא תוהוכ עשיטאהקו;טעד ייד דא

 ָו לארש א יץיא א ןיא הכולב רעשידיי רעד

 ."עטעיסַאס רעקינשַארק רעד ןופ טעטימָאק רעד



 ןלהאוו טנעדיזערּפ םעד טסירגַאב אגארפ טפאשלעזעג יד

 ,שטיװַאנװערד ןעמרעשט םעדז וא ןַאמדירפ ראטערקעפ םעד

 ןופ לוסנָאק ןעקירעמא םעד ןיא דרַאָאב ןצנַאג םעד ךיוא יו

 םעד סיוא ייז טקירד ןוא עקירעמא ןיא ןדיי רעוועשראוװו

 ש ש יד רַאפ זנוא ןקיש ייז סָאװ תליה רעד רַאפ קנַאד ןטספי

 רעגַארּפ םעד ןוא װעל ימייה טניירפ יד ןסירגַאב רימ

 םעד ףױא זנוא ןקיש ייז סָאװ ,ףליה רעד רַאפ שטנערב

 ץעקילייה ערעזנוא ןופ לָאמקנע

 רעה ,רעוט ןקירָאיגנַאל ,טנעדיזערּפ-עציװ םעד : טסירגַאב טּפַא א רעגַארּפ יד
 ,טּפַאשלעזעג רענַארּפ רעד ןופ רַאטערקעפ ןטשרע ,דראבצרוק רעה םעד ,דַאשזָאביר
 -נעמַאװצ סָאד טכעלגעמרעד טָאה רעכלַעװ ,גרעבראב רע די טנעדיױערּפיעציװ םעד
 טנעדיזערפ םעד ,"טנַארפ ַאל ַא עטילעדיפ,טימ טפַאשלעזעג רעגַארּפ רעד ןופ ןכיג
 רַאפ רעדילגטימ-טעטימָאק עריא טסירגַאב עטעיסָאס טאפ יד א ןַאעל רעה
 ,טכיוװעגכיילג ,ןַאמדלעפ א ,אװעלַאה ,סייו ,םיוּב : טעברַא רעקיטכיט רעייז

 ןוא גלָאּפרעד ייז ןשטניוו רימ .רעלוקנאב ,רעבעװ ,םָאבנעזָאר ,רומרַאמ , ץרַאװש
 .טעברַא ןקורעטננאל

 פַאה זרעטסומ

 טנ ציא זיַב יוו מט

 סי ;ם- ?ארעב עג רעזנוא - גנונעקרעג א קיצרַאה ןייז םיוא א = רטמ
 4 אשְקא ןייז רַאפ ןייטשלערע עלעבייל 2 טש סעד גנונעקרע

 טעברַא רענעבעגעגרעביא ןירסענפש ןייז ראפ םיױבדלַאנ קַאשז טנ עדיזערפ
 רֶע ווו זירַאּפ ןיא טּפַאשנַאמסדנַאל רע א רעלַאיַאל ןוא רעט

 -ַאיצָאס ןופ טיבעג ןדעי ףיוא קיטעט 'זיא ע לָאז רעטייוו ףיוא זַא ,םיא ןשטניוו
 .טעטױויטקַא רעלערוטלוק ןוא רעל :סהנַאל רענילבול יד ייכ טעברַא יד
 עמטוטַאס רער ייב טעטימַאק רעד כעלטקניּפ רעקיאור רעבלעזרעד ט -ףִיו טס 5 * טי עבלעזי צד טימ

 זירַאפ ןיא "ןילבול ןופ רעדניק,



 זירַאּפ ןיא טפַאשנַאמפדנַאל רענילבול יד
 םעד וו 010 א רעדניק , עטעיסָאס

 יא ףעילעד רענילבול
 אד ןעמערַאוו רעזנוא וצ טפענ
 זנוא טָאה ריא עכלעוו ,ףליה
 דא טעברַא עק ילייה רעזנוא ןצעזרָאפ ןענעק
 יי גל ענעמוקעג ןוא רעדניק רענילבול יד
 קנַאד קיצרַאה א סא טווצכיילג .ןרעגַאל יד ןופ

 : קוש ןויצ ןב רעריסַאק ןוא ןַאפסדנַאל רעזנוא

 טעטימַאק רעד

 רַאפ טעטימָאק םעד ךיא סירגַאב טימקעד
 -לעו ,ןילבוק טָאטש רעד ןגעוו ךוב ַא ןבעגכױהַא
 ,ןבעל עקידנזיורב םואד ןעלניּפשּפַא טעוו רעכ

 ךשמב טָאטש רעד ןיא ןעגנַאנעגנָא זיא קסָאװ
 עשירעדרעמ שקידתוירזכא יד ווו ןוא תורוה ןופ
 -ענּפָא ךירטש ןייא טימ טָאה טנַאה עשיצאנ
 -ָאקע ןוא עלעהוטלוק ,עקיטסייג סָאד טשיװ
 ןבעל עשימָאנ

 ,ןיימשלעדע עלעבייל
 טפַאשנַאמסדנַאל רעד ייב רַאטערקעפ
 ?ןילבוק . ןופ .העדניק ,

 : טעטימָאק ןופ לעטשנעמַאזוצ רעד

 ןייטשלוש השמ רעטכיד

 רעטַאּפמַאטש ףסוי
 רעדראמ עילעב
 ןֿאמכָאה םיובנענייפ םַאדַאמ
 ןייטשלעדע עלעבייל
 אריּפש לאומש
 ןַאמלעגיז קעלאב

 אזאלעשז סעטאמ
 ןַאמזורטש ןַאמיס
 רעפעפ קודצ

 א טפַאשנַאמסד זנַאל רענילבול יד

 טסיסנַאב "ןילבול ןופ רעדניק
 ל יח ןוכ ןיטנעדיזעדּפ .שבושחה רעזנוא

 ימ  ,קראק-וינ ןיֹוא ירעליזקָא סיהעק

 ר יה רעד רַאפ ,שוברעדעפ
 רעהניק שרעזטוא רַאפ טהיפ יז סאו
 יד 1 ןופ םימותי עבלַאה רעדָא עצנַאג
 עלַא סורג ריא ךיוא טקיש יז .ןרעטקע עטריט
 .עקירעטא יא ןעיורפ רענילבוג

 .טעטימָאק רעד

 ד ןופ דנַאכרַאפ ןופ םואעליבוי ןקירעי 10 םוצ
 טסעב עניימ טכענ ,ןטּפַאשלעזעג עשידיז
 -טױמ ,טײלסדנַאל ןוא םירבח ערעייט ,ןשטנווו
 ןופ רעדיקגטומ ןוא טעטימאק ןופ רשטעבדַא

 רַאפ "ןילבול ןוֿפ רעדניק , עטעיכָאס רעד
 .ףור דעי ףיוא רעפ=טע ןעמערַאוו רעייא
 רַאטערקעקזלַארעגעג רעד 0

 .ןייטשלעדע עלעבייל

 עטע םָאפ רעד ןופ ט טָאק רעד םילאלוא פי רעד יז י עטי יי
 קיצרַאה טפירגַאב "ףילבול ןופ .רעדניק,
 דנַאברַאפ ןופ טעטימָאק לַארטנעצ םעד
 .זירַאּפ ןיא "ןטפַאשלעזעג עטשידיי יד ןופ

 ,טעברַא רעקילייה רעייא טימ ןָא טייג
 -הנ יװא רעייא גלָאפרעד טימ רָאפ טצעז
 ןיא בושי ןשידיי םעד רַאּפ מעברַא עקיט
 זירַאּפ

 וירַאּפ ןיא טפַאשנַאמפדנַאל ענילבופ .יד

 טקש .,"ןילבול ןופ =עד ניק עטעיקָאּפ
 רענילבוק םעד קנַאד ןקיצרַאה יא רעביא

 עבושה .יה ךױהא ױװ ,קרָאייוינ ןייא ףעילער

 ןוא ןַאמסַארג פיליפ רעטסימ .,טיײגסדנַאל

 -ערַאוי רעייז רַאפ ,ברַאפרעדעל קיוייא
 טיילסדנַאל ןוא רעדניק רענילכװלפ יד א רעמ

 1 רעייז 'װיִא טשטנעבעג ןניז יז ןקָאז .זירַאּפ ןופ

 .טעטימַאק רעד
 .טעכהא דעקילייה

 גנונעקרענָא ןוא קנַאד ןטסעב ןיימ
 -םדנַאל רעד ןופ טעטימָאק ןצנַאג םעד
 ןופ רעדניק} עטעיסָאס טּפַאשנַאמ
 ר ענעבעגעגרעביא ןייז רַאפ "ןילבול
 שניוו ךיא .טעברַא רעטפַאהרעטסומ
 ןקרַאטשרַאפ וצ רו 2 ףיוא םיא
 .ַאב סירגַאב ךיא .םעטױװיטקַא ןייז
 םענעבעגקגרעביא רעזנוא םרעדנוז
 רַאטערקעס ןכעלדימרעדמוא  ןוא
 רעזנוא ןיא טעברַא ןייז רַאֿפ עלעבייל
 .טּפַאשנַאמסדנַאל
 רַאפ קנַאד ןטסעב ןיימ וצ טמענ
 טניירפ ןוא רעווַאּכ רעייא ,עלַא ךייא

 םיזכדלַאג קַאשז טנעדיזערּפ

 -עגעגהעביא רעזנוא .גנונעקדענא עטסעב ןיימ

 ץלָאהנעסינ קַאשז 'ובח רעדיסַאק םענעב
 רעטרינילּפיצסיד רעטפַאהרעטסומ ןייז רַאפ
 קיטייצכיילג- .טעטימָאק רעזנוא ןיא טעברַא

 וצ הײטַאיציניא ןייז רַאפ קנַאד ןטסעב םעד

 ב"רָאּפשּפָא ןכַאמ
 ַאח רעהִא עצנַאג
 .רעדרעמ

 ,ןייטשלערע עלעבייל

 טפַאשנַאמסדנַאל רעד ייב רַאײעהקעס

 ?ןוקבוּק ןופ .רעדניק,

 ּו

5 
 -רעלטיה יד ןופ םימותי ע 3

 .העהניק עהעזנוא האפ ךעלכ
5 

 יי היה יהיה מיי



 ןיא רעמָאדאר ךייא וצ

 ךייא וצ ,לארשי ץרא

 ַא רַאּפ רעפמעק עקיטומ

 ןגעק ,הכולמ רעשידיי

 טקיש ,ריקליוו ןשילגנע

 טפַאשלעזעג יד רעביא

 "םָאדאר ןופ טניירפ,

 סורג ןטסקימַאלּפ םעד

 וצ ' גָאװצ .םעד .ןוא

 ןופ םויק ןרַאפ ןפמעק

 רַאפ ןוא קלָאּפ ןשידיי

 -סא ץלַאנָאיצַאנ ץנייז

 .סעיצַאריּפ

 ןופ טייהנגעלעג רעד ייב
 "ףנַאברַאפ , ןוֿפ ייליבוי

 ןענָאמרעד רימ
 ןסירגַאב ןוא דיירפ טימ
 טיײלסדנַאל ערעזנוא

 ,בייל םייח ןַאמרעכוה
 ,ףסוי שטיוועשידאק
 םיובנריב ,קיזייא קילורק
 ,ילתפנ ברַאֿפדלָאג ,קחצי
 "קול ,השמ טארכסייוו
 ךייר ,עושוחי גרוכנעס
 ,ןרַא גרובנעפקול ,קַאשז
 ןופ .העיוב -ןוא רעדנירג
 .טפַאשלעזעג רעזנוא

 "םָאדַאר ןופ טניירפ}

 טײלסדנַאל רעמָאדַאר יד
 םעד קיצרַאה ןסירגַאב

 יי יטקַא ןוא ןקיטכימ וו

 ו|ו ע מ ש  רעציזרָאפ

 -טניוןוא ןַאמ שיפ

 ןרָאי עגנַאל םיא ןעש

 רענעבעגעגרעביא ןופ
 -עט רעכעלטּפַאשלעזעג
 ערעזנוא תבוטל טייקיט
 ללכ םעד ןוא טײלפדנַאל
 לארשי

 טפַאשנַאמסדנַאל יד
 "םָאדאר ןופ טניירפץ
 -ורב עריא רעביא טקיש
 םעד ןסורג עכעלרעד
 ימָאק ףילער רעמָאדאר

 ןוא עקירעמַא ןופ טעט
 יז טקירד ןוא עדַאנַאק
 ןטסקיצרַאה םעד קסיוא
 רעסיורג רעד רַאפ קנַאד
 יז סָאװ גנוגנערטשנָא
 סרעדנוזַאב רָאג ,ןכַאמ
 "נענעט רעציזרַאפ רעד
 לַארענעג רעד ןוא .םיוּב
 ידכ ,עדָאגיװ רַאטערקעפ
 רעמָאדאר יד ןפלעה וצ
 .עּפָאריײא ןיא טײלסדנַאל
 טניירפ ךיוא סורג ַא
 -טעד ןופ ןייטשלטקניפ
 -רעביא ןייז רַאפ טיָאּר
 .טעברַא רענעבעגעג

 "םָאראר ןופ טניירפ, יד
 -עג וצ ץלָאטש ןענעז
 רעסיורג רעד וצ ןרעה
 ,סעטעיסָאס ןופ החּפשמ
 -רַאפ ןכרוד ןפמעק סָאװ
 -עג עשידיי ידְז ופ דנַאב
 םעד רַאפ ןטּפַאשלעז
 בושי ןשידיי ןופ ליוװ
 רַאפ ןוא ךיירקנארפ ןיא
 גנוקידייטרַאפ . רעד
 םיבושי ץעשידיי- יד
 ראג ןֹוא טלעוו רעד
 עקיטפנוקוצ יד םרעדנוז
 -ץרא ןיא הכולמ עשידיי
 .לארשי

 ןוא קנַאד ןקיצרַאה ַא
 ערעזוא  גנונעקרענָא

 : ןעױרפ רעדילגטימ
 ןַאמשיפ ,דָארבפיײוו
 םיובנריב ,יקסװָאטַאּפָא
 ינירג ןוא שטיװָאכאסייפ

 ןויטקַא רעייז רַאפ רעג
 -עזנוא .עלַא ןיא לַײטנָא
 ןוא ןעגנומענרעטנוא ער
 -יא רעפיורג רעד רַאפ
 -נוא וצ טייקנבעגעגרעב
 .טפַאשנַאמסדנַאל רעז

 "םָאדאר ןופ טניירפ,
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 ןופ טיײלסדנַאל ,רימ

 "מוא ןוא װָאכָאטסנעשט

 -ַאב זירַאּפ ןיא טנגעג

 ערעזנוא קיצראה ןסירג

 ,קרַאי-וינ ןופ טײלסדנַאל

 -ַאקישט ,סעלעשזנַאיסָאל

 ןוא ,עניטנעגרַא ןוא ַאנ

 -עג רעד ייב םיוא ןקירד

 -רַאה ערעזנוא טייהנגעל

 -ָאנ ןיא ןעקנַאד עטסקיצ

 טיילסדנַאל עלַא ןופ ןעמ

 -עגעגרעביא רעייא רַאפ

 יד תבוטל ףליה רענעבכ

 -םישַאפ רעד ןופ תונברק

 טצעז .ײרַאברַאב רעשיט

 עכעלצונ רעייא רָאּפ

 רעטלּפָאד טימ טעברַא

 .עיגרענע

 טסירגַאב טעטימָאק רעד

 -זערּפ ןבושח רעזנוא

 יקסװַאלצַארװ דוד טנעד

 יא ןײז ראפ ױרפ ןופ

 טעברא רענעבעגעגרעב

 -לעועג .רעד תבוטמל

 י האי ליי
 .טפַא =

 ןופ טיילסדנַאל ,רימ

 ןפירגַאב ,ווָאכָאטסנעשט

 רעפמעק עקיטומ ,ךייא

 ײגנעהּפָאמוא ןַא רַאפ

 -יטמַארקָאמעד ןוא רעק

 הכולמ רעשידיי רעש

 ןוא לארשי ןירא ןיא

 ןכיג ןיא ךייא ןשטניוו

 רעביא ןריפמוירט וצ

 ןשילגנע ןלאטורב םעד

 .טנַאּפוקָא

 -נייה םעד סירגאב ךיא

 ןייז רַאפ טעטימָאק ןקיט

 -קַא ןוא רעקיטכירפיוא

 -ומל טעברַאטימ רעוויט

 ןוא טפַאשלעזעג רעד תב

 ןרַאפ םירבה יד קנַאד

 -עייפ יד ןענעדרָאניײא

 ןקירָאי-10 ןיימ וצ גנור

 יזערּפ ןיימ ןופ ייליבוי

 -עג רעד ןיא טּפַאשטנעד

 .טּפַאשלעז

 : טנעדיזערּפ

 .יקפװַאלצָארװ .ד

 ןוא גנוסירגַאב רעזנוא

 -עקרענָא עקיטכירפיוא

 ןופ דנַאברַאפ םעד גנונ

 ןטּפַאשלעזעג עשידיי יד

 ראטערקעפ .נעג ןייז ןוא

 רַאפ ,טנַארג רערפלַא

 טעברַא רעקיטכיוו רעד

 -נַאמסדנַאל יד תבומל

 ןוא זירַאּפ ןיא ןטפַאש

 -יינ יד תבומל לעיצעּפס

 רימ .עטרעדנאוועגנייא

 גלַאּפרעד ךייא ןשטניוו

 -ידרעטייוו רעייא ןיא

 .טעברַא רעק

 ןופ טעטימָאק רעד

 יָאכָאטסנעשט רעד

 .עטעיסָאס רע

 רעזנוא ןסירנַאב רימ

 ןופ ןַאמיורג יראה רבח

 -ניוו ןוא סעלעשזנַא-סָאל

 יורפ ןייז ןוא םיא ןעשט

 -ייז ןצעזוצרָאפ רעטייוו

 טעברַא עראבטכורפ רע
 -סדנַאל ערעזנוא תבוטל

 .טייל = !
 וד ןוא רתסא

 יקסװַאלצָארוװ



 עשיריי יד ןופ דנַאברַאפ .ןופ ייליבוי ןקידאי-10 םוצ

 יד וסירנַאב ,ךיירקנַארפ ןיא ןטּפַאשלעזעג - צ

 טײלסדנַאל רעקיטישּפ

 ּפ ןקירָאיגנַאל רעייז

 ןעוט ןכעלטּפַאשלעזעג ןוא

 ןיײטשנעוָאר קַאשו

 ןרידיזערּפ וצ ןרָאי עגנַאל ךָאנ םיא ןשטניוו ןוא

 טפַאשלעזעג רעזנוא

 טעטימָאק רעד



 -נַאמסדנאל רעטָאּכָא יד טסירגַאב זירַאּפ ןיא עטָאכָא ןופ טניירפ טּפַאשלעזעג יד

 ןעזָאר עשטיא טניירפ ןוא ןַאמסדנַאל םעד סרעדנוזַאב רַאג ןוא קרָאיײוינ ןיא טפאש

 .ןרעגאל יד ןיא עקידנדיילטיונ ערעזנוא ןפלעה וצ ןעגנוימַאב עסיורג יד רַאּפ

 רַאפ ץניטנעגרַא ןיא טײלדנַאל רעטָאכָא ערעזנוא ןעקנַאד ןוא ךיוא ןסירגַאב רימ

 ןיא רעדירב עטעוװעטארעג ערעזנוא ןבענעג ןבָאה ייז סָאװ ,ףליה רעטערקנָאק רעד

 -עגרָאֿפ ןלעװ ןעגנוגנערטשנָא ערעייז זַא ,ןּפָאה רימ ןוא דנַאלשטייד ןיא ןוא זירַאּפ

 .ןרעוו טצעז

 ! טנעה ערעייא ןייז ןלָאז טשטנעבעג



 קיצרַאה ןפירגַאב ,עטעיטָאס רענ

 ײמַאק םעד קיטכירפיוא ןעקנַאד ןוא

 ןייז ראפ עטעיסַאּפ רעזנוא ןופ טעט

 תבומל טעברַא רעקידשפנ-תריפמ

 ,רעטסעווש ןוא רעדירב ערעזנוא

 םכארבעג טָאה לרוג רעד עכלעוו

 ןייז רַאפ ךיוא יוװ ,ךיירקנַארּפ ןייק

 מריפ עכלעוו ,טעברא רערַאבטכורפ

 רעוויפערגַארּפ ַא וצ ןייראפ רעזנוא

 -ַאיצילַאג רעד ןופ רעדילגטימ ,רימ

 ןיא ןטפאשלעועג עשידיי יד ןופ

 םעד ךיא סירגַאב "ךיירקנַארפ

 ."ןָאינוא; םעד ןוא "דנַאברַאפ,

 .רעבליז ןאשז

 דנַאברַאפ,, ןופ ייליבוי ןקירָאי-10 םוצ

 קנַאד ןטספיט ריא סיוא טקירד ןוא

 -לעזעג עשיריי ןופ דנַאברַאפ םעד

 -טימ רעכעלטנזעוו ןייז רַאפ ןטּפַאש

 יד ןופ גנוריזילַאגעל רעד ייב ףליה

 ןיא טיײלקדנַאל עטרעדנַאװעגנייאיינ

 .ךיירקנַארפ
 לא
 עטימָאק רעד + וש

 ןוא טנַארג טניירפ יד סירגַאב ךיא

 דנַאברַאפ ןוֿפ רעוט יד ,יקסװָאקינַאמ

 -ייו ַא ייז שטניוו ןוא ןָאינוא ןוא

 ןרַאפ טעברא ערַאבטכורּפ עקידרעט

 -קנארפ ןיא בושי ןשידיי םענופ ליווו

 .ךייר
 ףיז=ףױה* "אילאד
 םליז א ו



 ןיא ןטּפַאשלעזעג עשידיי ןקירָאיגנַאל ריא טסירגַאב
 -ירָאי-נ0 .םוצ ךיירקנַארּפ ָאס יד טרידיזערּפ טָאה -אס יד ידיזטרּפ ץ

 ןוא אקנַאל רעציזרָאפ
 98 ןופ ףיול ןיא עטעיס

 עגנַאל ךָאנ םיא טשטניוו
 עשידיי = עטעיסָאס וצ טרעהעג טָאה ןוא רָאי

 ןופ ףליהיסקלָאפ
 .ליוולעב

 -עלטּפַאשלץעזע טג

 דנַאברַאפ ןופ ןרענָאיּפ יד
 .טעברא רעכ

 -לעזעג עשידיי יד ןופ

 .ןטּפַאש

 עשידיי ץעטעיפָאס יד

 ליוולע יה-סקלָאנ
 -יפ ,ךיוא סורג ןקיצרַאה א חלקה ,ןופ הל הומקנא= עשידײ  עטעיסָאס י

 ר : טניירפ םעד טסירנַאב
 יה ןופ דנַאברַאּפ ןופ רער סא לייולעב ןופ ףליה"סקלָאּפ

 רעכלעו ,טנאקיפארט

 "רַאפ םעד טסירגַאב עטעיפָאס רעקסנָאק יד
 ןיא ןטפַאשלעזעג עשיריי יד ןופ דנַאב

 יז .ייליבוי ןקירָאי-10 ןייז וצ ךיירקנַארּפ

 -עבעגעגרעביא יד גנונעקרענָא סיוא טקירד

 גנואיירפאב רעד טייז ןבָאה סָאװ ,רעוט ענ

 ןטפַאשלעזעג עשידיי יד טיובעגפיוארעדיוו

 יע ייז םשמטניוו ןו ײמָאק םעד ןוא ללָאנרַא טניירפ םעד קנַאד

 טסירנַאב טּפַאשנַאמסדנַאל רעשילַאק יד

 רענַאקירעמַא יד ןופ טעטימָאק-ספליה םעד

 ןקיצרַאה ַא טקיש יז .טײלפדנַאל רעשילַאק

 טעברַא רעייז ןיא מעברַא רעכעלדימרעדמוא רעייז רַאפ טע

 םענבעגעגרעביא ריא ךיוא טסירגַאב יז עקיטפרעדַאבטױנ ערעזנוא ןופ ןטסנוג םוצ

 עקירעמא ןיא רעלמיז סירָאמ א דנַאל

 עשידיי יד תבוטל טעטיוויטקַא ןייז רַאּפ

 -ריטרָאּפעד ןוא ענעסָאשרעד ןופ רעדניק

 .?טעיסָאס רעקסנָאק רעד תבוטל ןוא עט .זירַאּפ ןיא טפַאשנַאמסדנַאל

 .טײלסדנַאל

 רעשילַאק רעד ןופ טעטימָאק רעד

 : טעטימָאק ןרַאפ
 .שטיװעלעקנַא
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 םוצ טעברַא ערַאבטכורפ עקירָאיגנַאל עקידרעטייוו א םיא טשטניוו

 .ךיירקנארפ ןיא בושי ןשידיי ןופ ןטסנוג

 .א טניירפ םעד ןסירגַאב טנעגעגמוא ןוא ץלעק ןופ טיײלסדנַאל יד

 טנעדיזערּפ סלַא טייקיטעט רעקירָאי-10 ןייז וצ יורפ ןייז ןוא יקסנַאנזָאּפ

 רעד ןיא גלָאפרעד ליפ םיא ןשטניו ןוא טּפַאשלעזעג רעזנוא ןופ

 .טעברַא רעקידרעטייוו

 טעטימָאק רעד

 ערעזדנוא ןופ קנעדנָא ןקיבײא םוצ
 םעד רעצ טימ ןענַאמרעד רימ האל ןוא לאומש ןרעטלע עביל

 ןוא ,עפַאי עזיור ןוא דוד ,רענשרעק
 "סעוװש 3 ןוא רעדירב 7 ערעזדנוא

 עיצַאטרָאּפעד ףיוא ןעמוקעגמוא זיא בו יי איד עי טאב בו קא
 יקנילבערט ןיא םינילה עשיטסירעל

 יקסװָאלַאקַאס .1942 רופיכ םוי יאצומ

 עכלעוו ,עילימַאפ רעזנוא ןופ קנעדנָא

 .רענשרעק אלעב ןוא ן

 : ןופ קנעדנָא םוצ

 -- ץינּפָאטס ןיא 1911 ץרעמ ןט-8 םעד ןרױבעג ,לָאֿפָאט ןעמלַאק
 .1942 טסוניוא 'ןט-24 םעד זירַאּפ ןופ טריטרָאּפעד

 ,קסמָאדַאװ ןיא 1876 רעבמעטּפעס ןיא ןריובעג ,ץטַאש םיִאכ םָאדוװַא
 .ץלעק ןופ 1942 טסוגיוא ןיא יקנילבערט ןייק טהיטרָאּפעד

 ,1886 ןיא ץלעק ןיא ןהיובעג ,גרעבנעשַאמ םייה רעד ןופ ,ץטַאש טעמירפ

 .1940 ולסכ ץלעק ןיא םזירעלטיה ןופ ןברק סּלַא ןברָאטשעג

 -- 1915 רעבאטקָאו ןיא ץלעק ןיא ןחיובענ ,לעקניֿפרָאנ ץטַאש עלעה
 1942 ןױא יקנילבעחט ןייק טננוי רעדנעילב רׂשד ןיא ןסירעגקעװַא

 םלַא ןלַאפעג ,ץלעק ץא ןריובעג ,לעקניּפרָאנ קיזייא ןַאמ ריא ןוא
 ןַא רעדעז עילימַאפ .רעדלעוו יליוּפ יד ןיא ןַאזיטיַאּפ דלש שילי ןּפ ןיא ןאזיטראפ
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 מעטימַָאק-לַארטנעצ ןייז ,ךיירקנַארפ

 -לַארענעג םענעבעגעגרעביא ןייז ןוא

 ןייז וצ ,טנַארג דערפלַא רַאטערקעפ

 םיא טשטניוו ןוא ייליבוי ןקיראיס

 ןיז ןיא גלָאפרעד ןקידרעטייוו

 ןיא בושי ןשידיי םעד תבוטל טעברַא

 .ךיירקנַארּפ

 ניי. עי ננ2

 -רַאּפ ןופ םואעליבוי ןקירעי-10 םוצ
 -רַאה ןיימ רעביא ךיא קיש ,דנַאב
 -עגרעביא םעד גנוסירגַאב עטפקיצ
 -עג ןכעלדימרעדמוא ןוא םענעבעג

 טנַארג דערפלַא רַאטערקעפ לַארענ
 -רעד ליפ דנַאברַאפ םעד שטניוו ןוא
 -טכורפ רעקידרעמייוו .ןייז ןיא גלָאפ
 .טעברַא רערַאב

 .ןוקשוש רעינישזניא
 יראו יב בנעט בנעט

 ילעועג עשידיי יד ןופ דנַאברַאפ, םעד

 ןקירד ,ייליבוי ןקירָאי-10 ןייז וצ "ןטּפַאש

 ןייז רַאּפ גנונעקרענָא רעזנוא סיוא רימ

 טָאה רע סָאװ ףליה רעכעלרעדירב

 עלַא ןיא טײלסדנַאל ערעזנוא ןזיװעגסױרַא

 5 ןיא גלָאפרעד םיצ ניו ןוא ,ןלַאפ-טיונ

 .םעברַא א ןייז

5 
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ִ 2 אפ רעד  רענליוו יד ןופ דנ 

 ךיירקנַארפ ןיא

 ןיא עטעיסָאפ רעקפירב רעד ןופ טעטימָאק רעד

 םעה קנאה ןקיצרֿפה א רעביה םקיש זירַאפ

 -רעביא ןייז ןוא קרָאי-וינ ןיא "ףעילער , רעקסירב
 ; ןייטשלעקניּפ רַאטערקע ום-לארענעג םענעבעגעג

 -ַאב ,עינרָאפילַאק .ןיא א עי םע
 רעברַאפ טניירפ םעד ןוא דידפ יורפ רעד סרעדנוז

 ; םעלעשזנַא-סָאל ןופ

 -סָאנעוב ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רעקסירב רעד

 : ןרַאטערקעפ ענעבעגעגרעביא ערעייז ןוא סערייא
 רעפיורג רעייז רַאפ ,קינשטעּפ ןוא ץרַאװש טניירפ

 ַא ןריפ וצ טכעלגעמרעד זנוא טָאה עכלעוו ,ףליה

 יד רַאפ טעברַא ערַאבטכורפ ןוא עווימקורטסנָאק
 5 עקסי =" יו וטילעג

 .טעטימָאק רעד עט יא

 םעוד טּפירגַאב טּפַאשנַאפסדנַאל רענישולַאק יד
 ןיא ןטפַאשלעזעג עשידיי יד ןופ דנַאברַאּפ
 ועכעלצונ ןוא רעקיטכיוו ןייז רַאפ "ךיירקנַארּפ
 רַאפ לעיצעּפס ןוא בוי ןשיריי אה טעברַא

 -נַאװעגנייא-יינ יד רַאפ ףליה ןוא טעברַא ןי
 עמ :רעוד

 ,ןײטשריּפַאס רעציזרָאפ .: טעטימַאק רעד
 !םיובנענעט ןוא ןייטשרעזייא .זרָאפ-עציװ
 -ַארק ,םקופ ,שזראמַארק : רעדילנטימ
 .יקסנישטישט ןוא ףלעהטָאנ .,גרעבנענ

 יר ןופ דנַאברַאֿפ ןופ ייליבוי ןקיראי-10 םוצ

 רעזנוא ךיא סידגַאב "ןמפאשלעזעגנ עשידיי

 -ָארב טפַאשלעזעג רעד ןופ טנעדיזערּפ ןקירָאיגנַאל

 טניירפ םעד ,"רטרַאמנַאמ ןופ סרעטנַאק

 יד ןופ טנעחיזערּפ ןקירָאיגנַאפ םעה ךיווא יו 06

 טניירפ םעה ,"ליוװלעב ןופ סרעטנאקָארב;

 ַא ייז שטצוו ךִיא .ןטעטימָאק ערעייז ןוא ךאּפאט
 םענופ טיבעג ןפיוא טעברַא ערַאבטכורפ א ױװ

 .ןבנ בעק ןכעלט יפַאשלעזעג ןשיד

 סייוו קַאיא
 ערּפ עַײקיניײהַאפ יד ןופ רַאטינַאס-טנעהיז

 ,לןולעב ןוא רטרַאמנָאמ ןופ סרעטנצאקאהב

 ,,,,,,,,,,,,י,,,,:::,:::::5::::5::5:::5::::::::4::5:5:5::1:5:2::555:5: יי



 : עג ט6ש = יי יז 5 אי יורי" לרלזזו
 -לעועג ןקירָאיגנַאל עד םדנַאל = } ערעזנוא

 - וא רעוט ןכעלטפַאש :סדנַאל עביל ערעזנוא ועניטנעגרַא יא טייל יי 6 א 19 טל פיל ף= א ייא הייפ

 -נוא ,קרָאי-וינ ןיא טייל טעטימַאק ןופ רעציזרָאפ ןעבייוו א רימ ןשטניוו 4 ,טלאייוו 8 ףײ* ללשיאיייי
 ףערפלַא 'ה ,קצָאלּפ ןיא -רַא עוויטקודָארּפ עקי

 - * פ

 ֵּי = /8+= ע ? גבר ןּפ ךָאנ רימ ןשטניוו ,יאלב ה רעה ראפ קנאד רעז עדשווװא על רַאפ טעב

 -טכורפ ןופ ןרָאי עגנַאל .ףליה רענעזיוועגסיור ןצאש רימ .םיילפדנַאל
 רַאפ םעברַא רערַאב רעד ןופ טעטימַאק ןוא טעברַא רעייא ּפָא
 .טײלסדנַאל ערעזנוא 6 .ףליהטימ

 קצָאלּפ .עטעיסָאט
 רעד ןופ טעטימָאק רעד ןופ .טעטימָאק
 קצָאלּפ .עטעיסָאס .טנגעגמוא ןוא קצַאלּפ - עטעיסָאס

 .טנגעגמוא ןוא .טנגעגמוא ןו

 ןופ .טפַאשלעזעג יד
 -רַאה טירגַאב קינלעמכ

 -עוּפ ןטבילַאב ריא קיצ א
 "ךיש טניירפ ,טנעדיז רעד ןופ רעדילנטימ-טעטימָאק יד ,רימ

 -עלרע ןייז רַאפ ,יקסװָאל ערעזנוא ןסירגַאב ,טפַאשלעזעג רעקינלעמכ
 -ייז תובוטל טעברַא רענ ומסיורג רעד רַאפ קרָאיײוינ ןיא טיײלפדנַאל -עבעגענרעביא ןוא רעכ -ומקהי ּו 5 5 5 סט 5 ּש ש
 א טײלסדנַאװ ענ רַאפ ןבעגעג ןבָאה יז סָאװ ,ףליה רעקיט
 תכירא םיא טשטניוו ,ןלױּפ ,לארשי-ץרא ןיא רעדירב ערעזנוא
 6 מעברַאטימ רַאפ לעיצעּפס ןוא דנַאלשטיײיד ,ןדעווש עקידנרעיוד ןוא םימי י ףליוואיופ יוא יא טישלהרל ידיווייי
 + טש } 3 טעטימָאק רעד : .וירַאּפ ןיא טּפַאשלעזעג רעזנוא

 -ַאסָאלָאק טכַארבעג טָאה ףליה עקיזָאד יד
 -ער ןופ טיבעג ןּפיוא ןצונ עשיטקארּפ על
 ןופ גנולעטשפיוארעדיוו ןוא עיצקורטסנָאק
 טי 6 ת -לעוו ,זירַאּפ ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רעזנוא

 בליזרד 5 יי ושז אפ ףפ אפ

 לעג רעקונלעמכ רעד ןופ טרעטשעצ ןוא טסיוװרַאפ ןעוועג זיא עכ
 ןירַאּפ ןיא טּפַאשלעז .םינילה ץשטייד יד ךרוד

 -יי 5 5 1 וסידנאב

 "עס ןקיראיגנַאל ןוא רעד -ירב רענַאקירעמַא ערעזנוא .ןשטניוו .רימ
 טניירפ םעד ,ראטערק -טכורפ עקידרעטייוו ןוא ןבעל גנַאל רעד
 ןַײז = רַאפ טריטי -לֵא ןוא רעזנוא תבוטל םייקיטעט ערַאב

 "עט = רענעבענעגרעביא .סנַאפענער ןשידיי-ןיימעג
 -עג רעזנוא רַאפ טייקיט .טעטימָאק רעד

 1 .טפַאשלעז
 : םעטימָאק ןרַאפ

 .יקֿפװַאלדיש

 נַאל ערעייז ןסירגַאב ךיירקנארפ ןופ טיײלפדנַאל רעװַארעשזָא יד
 רַאפ ןטעטימָאקיףילער יד ןעקנאד ,עקירעמַא ןוא עדַאנַאק ןופ טייל

 4 ,רעווא  רַאפ ןבעל לַאמרָאנ ַא ןלעטשפיואקירוצ םייכ ףל
 סעירָאטאמערק עשיצַאנ יד ןופ עטעוװעטארעג ,רעדירב ןוא רעטסעווש

 טעטימָאק רעד



 ילעזעג עשיריי ןופ רנַאברַאפ םעד
 ךיא שטניוו ,ךיירקנַארּפ ןיא ןטפַאש
 טעברַא ערַאבטכורפ עקידרעטייוו
 .קלָאפ ןשידיי ןצנאג ןרַאפ

 טנַארג ןוא יקפװָאקינָאמ טניירפ יד
 -דימרעדמוא ןוא ןרָאטַאיציניא יד--
 יידיי ןופ דנַאברַאפ, ןופ רעוט עכעל
 -רַאה ןיימ -- "ןטפַאשלעזעג עש
 -נעמַאזוצ ןיא ,גנוסירגַאב עטסקיצ
 םענופ ייליבוי ןקירָאי-10 ןטימ גנַאה

 דנַאברַאּפ
 .יקסװַאנסַאס סקַאמ

 םענופ םואעליבוי ןקירָאינעצ ם
 -ַאב ןיימ רעביא ךיא קיש דנַאבר

 יקצָאקװ עטעיסָאּפ רעד
 ליפ ריא שטניוו ןוא "װָא
 רעקידרעטייוו יא ןיא ג

 .טעברַא רערַאבט
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 .עילימַאפ ןוא רענפעה לארשי

 -םדנַאל ןוא טניירפ ןבושחה רעזדנוא
 ,םיובטָאד בקעי רעפישזער םעד ,ןַאמ
 -ַָאס רעזדנוא ןופ טנעדיזערּפױרע
 .םורג ןטסקיצרַאה רעזדנוא ,עטעיס

 ןוא טניירפ ןבושח רעזדנוא ןסירגַאב רימ
 (ָאג ַאקישט) רעדעלסייוו ָאעל זאמסדנַאל
 ןוא טעברַא רעכעקדימוועהמוא זןייז רַאּפ
 .טײלסדנַאֿק ערעזדטוא ירַאפ ףליה

 קצָאקיװַאכעלעשז טפַאשלעזעג

 ןופ םואעליבוי קירעי 10 םםוצ

 ןטפַאשלעזעג שוי ןופ דנַאברַאפ
 םיא רימ ןקיש ךיירקנַארּפ ןיא
 ןשטניװ ןוא םורג רעזדנוא רעביא
 טעברַא עראבטכורפ ַא םיא

 שטיװָאמאלש רעדירב
 .עילימַאפ ןוא

 010011956ח6ח/ אֹקֹוואאס
 70 ,8ט5 66 861/6ש16 - 224815 (א')

 עטשידיי ןופ דנַאברַאפ םעד טקירגַא

 -עליבוי ןקירעי-10 םוצ ןטּפַאשלעזעג

 ןיא יט וד םיא טשטניוו ןוא םוא

 טעברא רעקידרעטייוו ןייז

 יש

5 

 ?תפתזסטפ פמ פסאאט!טהזה
 ה2טיזם-אסטצמפגטידמ

 זואמאז גזזה ,א8ז;8 טא דק ךיאיאיד 1818

 ם אומס}2
 80601011168 06 880118-0616706078 1007008 64 200)חװ/א

)60780008,  )0/16701861108 160008 -- 1018 16240168- 

 15, ץגס 2:01:6:6 - 228151"
 869. ססזחוחוסזס6 300.191. 780 : 10 0

 ם.ס. 56וח6 0./.6 3

 לבַאיַאמעדנע ,ירעטענָאב ןופ קירבַאפ
 (עיױַאטנַאפ ןוא טכַאפנייא)

 טעטילַאיצעּפס

 שעוװרעטנוא רעדניק ןוא ןעיורפ ןופ
 -- ףךעלדמעה סינעט ,סעקזולב --

 - ןליטסקע ט עלַא --

 סקעלַא עמריפ
 (1) זירַאּפ ,רעילָאמ יר 5
 36 : תזסומסווסנמ 0



 ןטמירַאנ טלעו ןיא

- 6/004164002400/ = )0/6664641/{ : 

 49 אטס 06 |סחוסטוּסז - ?//5 (85
 קה( כצּסחס6 47-77 ןַאפעלעט

 1160 םסממס-ןזסוט616 א 854 ע אמעניס ןופ רעטעמ 0

 הביבס רעמיטניא 6 ןיא ןעניפענ ריא םעװ

 .וירַאּפ ןיא ןטעטילַאיצעּפפ עשידיי עטסנייפ יד

 ףטעקנַאב ףיוא ןעגנולעטשַאב ןעמונעגנָא ןרעװ םע

 .ןעגנומענרעטנוא ערעדנַא עלַא ןוא רעלעב ,תונותח



 יד ןופ דנַאברַאפ; םע
 ?לעיט כי 10 םוצ "ןטּפַא

 42, םספ ססנפּפסאאנמהפ 2 עד ן שי עי 1 םואעליבוי
 1806 הט 618608 4 2198 ע ןלַאיצַאס ןפיוא טייקימעמ רעקיטכיוו

 עקיטראפ ,ענייש עלַא ריא טמוקַאב -רעטייוו םיא ןשטניוו רימ .טיבעג

 טיצקעפנַאקרענעמ טשעק 2 .טעברַא ןייז ןיא א עקיד
 לייטעד ןיא ןפָאטש ךיוא יו ."ָאקרטעיפ ןופ רעדעיק}

 רעדיינש רַאפ

 "דנַאברַאפ רָאי ןעצ , ןופ ןעניישרעד םוצ

 "עמ ןופ זיוה רעזנוא זַא ,טנַאקַאב רימ ןכַאמ אפ יי רַאפ ר טערקע

 ןיה ןפױהג טא ןיא ןוא עטעיסָאס רעד ןיא יט רעקירעי
 גנענוצ וצ טעטילַאװק רעטסעב ןופ לַאװ רימ .ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג ןשידיי םעד

 .ןזיירּפ עכעל -וצרָאפ טנוזעג ןוא ןבעל גנַאל ייז ןשט
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 עא, = ןוא

 ם* אאטזאואאג םטדדשק ייקיעמ רייז
 ןֿפמרעקעב סב 7 , ץישּפיל

 |פ שי

 120, םטס 06 'טנסממס - 2018: אמספראד 3 הב
 תו6ז6ס תסקטטנוסטס - 16: 2480 8 : : תי

 טהס ומ הל
 +| ןאלו=

: 
 ניוו
 ראוד
 צע ו

 ןוא דנַאברַאפ םעד גנוסירגַאב ןיימ
 םוצ "עטעיסָאפ רעצעלרעש, רעד אפ
 .דנַאברַאפ ןופ ייליבוי ןקירעיס "ס"מ

 1 ַאמיס קינעה
 .(דרָאמ) ןַאלּפַאק .מ : :

 טסירגאב עטעיסָאס רעוװַאלוּפ יד
 "עג עשידיי יד ןופ דנַאברַאפ, םעד
 רעכלעוו טמא יא ןטפאשלעז

 ןופ ןדָאטעמ עיינ טריפעגניירַא = 5

 = ,ןטפַאשנַאז יש יד ןיא עא

 ןשטניוו רימ ..ייליבוי ןקיהעיבס יז
 -רעד לָאז רע זַא ,דנַאברַאפ הל

 ןייז רעמנוא ןעמענוצרעטנורַא ןכיירג
 -לעזעג ןוא סעטעיסָאס עלֿא ןָאפ
 יי תבי
 .ן--2תש

 ס יה | 5 (1952)/
 ד8!,אסהטס-94282277

 .טעטימָאק רעד



 זירַאּפ ןיא קידנעייז
 ןטערטוצּפָא טשינ טסעגרַאפ

 ןַארַָאטפע ןטנאקַאב םונ ןיא

 (הס; וה א 8
 5 םופ תטס 86ע006/ - 851

 2466עס : ת6קט01106

 ןזייּפש עשיריי עלַא ןעניפענ םעוו ריא

 ןמעטילַאיצעּפס ןוא

 160ז1006 46 (616006018 61 401160168 46 85

 קתמתזסהזזסא סמפ {זאסטמפ}מ (סטוזפ 64 119505 - 506012146 046 (02ת18

 61 םסאאמ'1 18

 ם=ד,811558שט8פאדז5

 . אהה 2ג8ו/ו5 ס ח
 11. זטס 521ת6-/09677 24815-2*
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 ק.ס. 56ו6 0 או6זז0 : 56ח/ו6ז

 ם= { גאספח8 אווסוזו
 78 : אחס 2 12, עטס 36204161118.

 --  אתחס 7 22115-+4/

 {סטזוסט6 06 761116 //(םזססטחסזוס "וחס
 81 (טס1מ01168 6מ 1ס15 668

 !רעטעברַא ךייא ןלעפ סע יו : | יא 4 8 8
 ןיא עטרעדנַאװעגנייא-יינ ,ןדיי רעטנזיוט 19 ןאט6 140016-104100-66-16422161ג - 16818-
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